
x  

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Fag-/kompetanseprøve i 
blomsterdekoratørfaget 

Navn på kandidat:  

Tidsramme:  

Prøvested/bedrift:  

 

                                      

Prøveleder: Mobil: 

Epost leder:  

Prøvemedlem:  

Epost medlem:  

Navn tilsynsrepresentant:  

Epost:  

 

http://www.vtfk.no/


 

Innhold i den praktiske fag- svenne- og kompetanse prøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven:  

Dag 1: 9.00 utlevering 

Dag 2: 0900-1600 

Dag 3: 0900-1600 

Alle dager inkludert 30 minutters matpause. 

Lykke til! 

 

DAG 1 

Det kommer et brudepar inn til deg på jobben, og disse trenger hjelp med blomster til sitt 

bryllup. 

Bryllupet skal foregå i begynnelsen av mai og brudeparet skal vies ute. 

De ønsker forslag til blomster til bryllupet. 

Du velger selv i din planleggingsdel hvor bryllupet skal være, tema for bryllupet og hva slags 

brudepar dette er. 

Du har fritt budsjett. 

Tenk miljøvennlig. 

 

Planleggingsdelen 

Du får utlevert oppgaven dag 1 og har 14 dager til å lage et ryddig og oversiktlig 

planleggingsdokument som du skal levere digitalt til prøvenemda og på papir i 2 utgaver når 

du møter på fagprøvedagen dag 2. 

Planleggingsdokumentet for dag 1 skal inneholde følgende: 

• Beskrivelse av brudeparet, dine tanker og ideer over hvordan, hvorfor og hva du har 

planlagt å dekorere til dette bryllupet. 

•  Forklaring og begrunnelse på dine valg av produkter, plassering og innpakking. 

• Skisser og beskrivelser av arbeidene som du velger å lage, med farger og type blomster 

og plassering. 



• Du skal forklare og bruke dine kunnskaper om uttrykk, stilarter, teknikker og 

komposisjoner du har valgt. 

• Varebestilling med vitenskapelige og norske navn, både de du kjøper og de du plukker 

ute. 

• Stykkpris på det du kjøper og antall du tar med til prøven. 

• Totalpris skal ikke overstige 2500,- + moms i innkjøp. Naturmaterialer du selv høster blir 

ikke kalkulert under innkjøps-budsjettet men beregnes i kalkulasjonen. 

 

Vurderingskriterier: 
• Du skal kunne vise at du behersker å planlegge helhetlig blomsterutsmykning til et 

bryllup. 

• Du skal også kunne vise til at du behersker god veiledning av kunden med faguttrykk og 

breddekompetanse i faget. 

• Du må også kunne vise til at du behersker ulike teknikker, stilformer, utrykk og 

materialer. 

• Analyse av selskapslokale samt å kunne vurdere hva som passer best av blomster til de 

ulike oppgavene. 

 

 

Oppgave 1, 2, 3 og 4 

Du skal planlegge 6 forskjellige blomsterarbeider, og velge ut og lage 4 av disse med minst 

tre forskjellige teknikker, en av dem skal være stifte-teknikk, og to forskjellige stilformer fra 

forslaget du har kommet med til kunden. 

Et av arbeidene skal smykke bruden. 

Minst ett av arbeidene skal det være stor størrelse på og ett av arbeidene skal kalkuleres.  

Du vurderer selv ut i fra dine analyser hva du lager, og begrunn dine valg godt. 

Begrunn dine valg av teknikker, stilformer og valg av blomster til de forskjellige teknikkene. 

Du kan plukke så mye du ønsker fra naturen til alle oppgavene. 

Du bestemmer fritt hvor lang tid du bruker på hver oppgave, men de må være ferdig senest 

ved hentetidspunkt. 

 

Oppgave 1 

Skal være klar til henting kl. 11.00 

Oppgave 2 

Skal være klar til henting kl. 12.30 



Oppgave 3 

Skal være klar til henting kl. 13.30 

Oppgave 4 

Skal være klar til henting kl. 15.00 

 

 

Felles for alle oppgavene: 

Du kan plukke så mye du ønsker fra hagen/naturen og bringe med deg til dag 2 og dag 3. 

Underlag og konstruksjoner kan lages på forhånd og bringes med til dag 2. 

 

 

 

 

 

Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:   Kompetansemål: 

• Utføre og tilpasse egne arbeid med blomsterfaglig produkt til formål, rom, underlag, 

trender og de ønsker som kunden har. 

• Beregne forbruk og råvarer til ulike oppdrag og kalkulere kostnadene. 

• Utnytte egenskaper ved ulike materialer i eget arbeid og vurdere hvor egnet 

materialene er. 

• Eksperimentere med og velge material og teknikker til ønsket produkt og uttrykk i 

blomsterdekoratørfaget. 

• Planlegge eget arbeid med blomsterfaglig materiale basert på kunnskap om ulike 

kulturer, stilhistorie og håndverkets tradisjoner og historie. 

• Følge grunnleggende regelverk for HMS. 

•  Analysere og vurdere egne produkt med tanke på helhetlig uttrykk og funksjon 

• Dokumentere og vurdere eget produkt. 

 

 

 

 



 

 

Vurderings-

kriterier 

Måloppnåelse ved 

bestått meget godt 

Måloppnåelse ved 

bestått 

Måloppnåelse ved ikke 

bestått 

HMS Kandidaten viser  

selvstendighet, er ryddig, har 

god oversikt og viser gode 

kunnskaper om HMS 

Kandidaten jobber selvstendig, 

ryddig og har greie HMS 

kunnskaper 

Kandidaten har manglende evne til 

å jobbe selvstendig, ryddig , 

oversiktlig og har lite kunnskaper 

om HMS. 

Planlegging 

 

Kandidaten viser meget god evne 

til å planlegge eget arbeid med 

blomsterfaglig materiale basert på 

kunnskap om ulike kulturer, 

stilhistorie og håndverkets 

tradisjoner. Kandidaten viser en 

oversiktlig og ryddig 

planleggingsdel, som viser ulike 

løsninger med kommuniserbare 

skisser og gjennomgående bruk av 

fagspråk og fagkompetanse. 

Kandidaten gjennomfører det 

planlagte arbeidet på en god måte. 

Kandidaten viser god evne til å 

planlegge eget arbeid med 

blomsterfaglig materiale med noe 

kunnskap om ulike kulturer, 

stilhistorie og håndverkets 

tradisjoner. Kandidaten viser en 

planleggingsdel med ulike løsninger 

og kommuniserbare skisser og 

fagspråk. Kandidaten gjennomfører 

det planlagte arbeidet . 

Kandidaten viser dårlig evne til å 

planlegge eget arbeid med 

blomsterfaglig materiale og har lite 

kunnskap om ulike kulturer, 

stilhistorie og håndverkets 

tradisjoner . Kandidaten har  lite 

kommuniserbare skisser og 

manglende bruk av fagspråk. 

Kandidaten viser mindre god  evne 

til å gjennomføre det planlagte 

arbeidet. 

Fagkunnskap 

 

Kandidaten viser solid 

fagkunnskap og kan knytte 

dette til målene i 

læreplanen.Kandidaten forstår 

og kan bruke fagkunnskapen og 

begrunne valg. Kandidaten 

klarer å bruke fagkunnskap fra 

flere fagområder og se 

sammenhengen mellom dem. 

Kandidaten klarer å bruke 

hjelpemidler, samt relevant 

informasjon og forklarer 

nødvendig detaljkunnskap. 

Kandidaten har god innsikt i og 

forståelse av hoveddelene i 

lærestoffet og kan knytte disse til 

læreplanen. Kandidaten ser en del 

sammenhenger mellom 

fagområdene. Kandidaten klarer å 

bruke hjelpemidler og forklare en 

del detaljkunnskap, men har iblant 

noe manglende oversikt. 

Kandidaten kan gjengi en del 

fagkunnskap, men har vanskelig for 

å se sammenhenger og knytte 

kunnskap til målene i læreplanen. 

Kunnskap presenteres tilfeldig og 

springende, noe vil være riktig og 

noe galt. Kandidaten har få 

begrunnelser og tar i bruk 

hjelpemiudler tilfeldig, og mye er 

ren imitasjon. 

Utføre og 

tilpasse  eget 

arbeid til 

ønsker, rom og 

trender 

Kandidaten viser 

gjennomgående meget god 

forståelse for komposisjon  i 

alle arbeider. Herunder valg og 

utnyttelse av materialer knyttet 

til fagets ulike stilformer, 

uttrykk og trender. Kandidaten 

er kreativ og har flere gode 

forslag til planlegging og 

gjennomføring av 

arbeidsoppgaver. Kandidaten 

utnytter tidsrrammen godt og 

Kandidaten forstår og anvender 

komposisjon i alle arbeider, 

herunder valg og utnyttels av 

materialer knyttet til fagets ulike 

stilformer, uttrykk og trender. 

Kandidaten har noen kreative gode 

forslag i planleggingen og 

gjennomføringen av 

arbeidsoppgavene. Kandidaten 

løser alle oppgaver innen gitte 

Kandidaten viser lite forståelse for 

komposisjon, stilformer og trender. 

Kandidaten viser også manglende 

kreativitet i måten å løse oppgaver 

på og bruke/utnytte  materialer på. 

Kandidaten har ikke utnyttet eller 

levert oppgavene til gitte 

tidsrammer. Kandidaten viser liten 

eller ingen evne til å løse 

problemer. 



leverer til rett tid. Kandidaten 

viser også god evne til 

problemløsing. 

tidsrammer. Kandidaten viser noe 

evne til problemløsing. 

Teknikk og 

funksjon 

Kandidaten anvender og bruker 

ulike teknikker, og  

videreutvikler ulike teknikker på 

en god,  funksjonell og estetisk 

måte. Kandidaten viser også 

god evne til å kunne kombinere 

ulike teknikker. 

Kandidaten anvender ulike 

teknikker på en funksjonell og 

estetisk måte. 

Kandidaten anvender dårlige 

funksjonelle tekniske løsninger. 

Kalkulasjon og 

beregne forbruk 

av råvarer 

 

Kandidaten viser god forståelse 

for kalkulasjon og har god evne 

til å beregne forbruk av råvarer. 

Kandidaten kalkulerer produktene 

sine og kan beregne noe forbruk av 

råvarer. 

Kandidaten viser manglende evne 

til å kalkulere og beregne forbruk 

av råvarer. 

Dokumentasjon 

og refleksjon 

Kandidaten dokumenterer og 

reflekterer veldig godt over sine 

valg av blomsterarbeider, valg 

av materialer,  teknikker og 

stilformer. Kandidaten forklarer 

og begrunner med god 

fagkunnskap og fagspråk. 

Kandidaten dokumenterer og 

reflekterer over sine valg av 

blomsterarbeider, materialer, 

teknikker og stilformer. Kandidaten 

bruker noe fagkunnskap og 

fagspråk. 

Kandidaten viser manglende evne 

til å dokumentere og reflektere 

over sine valg av blomsterarbeider, 

valg av materialer, teknikker og 

stilformer. Kandidaten bruker lite 

fagkunnskap og fagspråk. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til 
fag- svenne- kompetanseprøven av 
prøvenemnda 

 

 

Oppgaven har blitt gjennomgått av 
prøvenemnda. Kandidaten har forstått 
oppgaven og fått stille spørsmål til 
oppgaven 

 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

 

 

Kandidaten bekrefter på epost at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i 

henhold til vedlagt dokumentasjon 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

 

Avsluttende 

vurdering 

    

IB B BM Sted Dato 

     

     

 

 

 


