
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Svennebrev / Kompetanseprøve i frisørfaget 

Navn på kandidat:  

Tidsramme:  

Prøvested/bedrift:  

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 

 

 

Prøveleder: 

Mobil:  

Epost: 

 

Prøvemedlem:  

Navn tilsynsrepresentant: 

Mobil: 

Epost:  

 

http://www.vtfk.no/


 

Innhold i den praktiske svenne- og kompetanse prøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

2) Du får noe informasjon om prøven, som kunder osv. 2 uker før prøvedato. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

 Dato / Signatur av kandidaten/Nemd 

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 

 

 

Tilsyn ved fag-/svenne- og kompetanse prøve: 

Fylkeskommunen har ansvar for at det føres tilsyn under hele prøven for alle kandidater.  

En tilsynsperson skal være mest mulig nøytral i forhold til kandidaten. Tilsynspersonen skal følge 

med under planlegging/ gjennomføring/ dokumentasjon -og vurderingsdelen når prøvenemda ikke 

er tilstedte og se til at: 

• Kandidaten jobber selvstendig og ikke får urettmessig hjelp. 

 

• Kandidaten ikke blir forstyrret. 

 

• Skal videreformidle spørsmål av administrativ art til Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

 

• Følge med på at sikkerheten blir ivaretatt, der det ikke er egen ansvarlig for sikkerhet.  

Tilsynspersonene skal ikke tas ut av produksjon, og har ikke noe faglig ansvar under prøven eller 

ansvar for vurdering. Prøvenemda har dette ansvaret.  

 



 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

 

Dette er eksempel på en hvordan svenneprøve i frisør er lagt opp: 

Dag 1, av prøvens to dager 

• Planlegging: Les nøye gjennom oppgavene før du planlegger arbeidet, og redegjør for egne 

valg av løsninger. Prøveplanleggingen skal lages digitalt, skrives ut i 2 EKSEMPLARER i A4 

format, og skal inneholde: 

- Planlegging av alle oppgavene i prøven,( så godt at enhver kan se for seg resultatet, og 

en annen frisør skulle kunne gjøre jobben ved hjelp av din ”oppskrift”, med tilnærmet 

likt resultat)  

- Tilhørende utfylte tegninger der oppgaven tilsier eller inneholder dette. 

- Du kan velge å kle opp en kunde i stil til oppgavene, eller legge ved bilde/skisse eller 

tegning av dette i planleggingen. Det er viktig at du dokumenterer hvilket utrykk, 

anledning eller stil frisyren lages til. Begge deler teller like mye, og en av delene skal 

gjøres.  

- Ferdig utfylt tidsskjema, med arbeidsplan for hele dagen.  

- Prøveplanleggingen innleveres nemnda etter avtale, sammenbundet i en 

plastperm/mappe, hvor arkene enkelt må kunne tas ut. I tillegg sendes den prøveleder 

på epost.  

- Husk at ved alle oppgaver med farge, skal det tas en farge/allergitest, min. 12 timer før 

prøvestart, som vises nemnda før start på aktuelle oppgaven på prøvedagen. 

 

Dag 2, av prøvens 2 dager: 

• Gjennomføring: Praktisk utførelse av det planlagte faglige arbeidet i tråd med 

planleggingen. Du har 7,5 timer til praktisk arbeid + 30 min pause. 

• Vurdering: Evaluering av eget gjennomført prøvearbeid, etter endt prøve. Du har 30 min. til 

rådighet, som kommer i tillegg til prøvens 7,5 timer. Det er lurt å gjennomføre en kort 

evaluering etter hver oppgave. 

• Dokumentasjon: Du skal skriftlig og muntlig dokumentere ditt gjennomførte arbeid for 

nemnda, i evalueringssamtalen på slutten av dagen. Den skriftlige delen av 

dokumentasjonen skal signeres av deg og leveres nemnda etter din muntlige gjennomgang. 

 

NB! DEN PRAKTISKE DELEN AV  PRØVEN VIL TELLE MEST! 

Felleskriterier 

Hele prøven vil samlet bli vurdert under disse.  

• Har kandidaten møtt opp til avtalt tid, og levert inn prøveplanleggingen før prøvestart? 

• Inneholder prøveplanleggingen alt som prøve tilsier? 

HMS blir vurdert under hele prøven. 

Der er ikke tillat og benytte veileder, sjef eller kollega som modell under prøven.  



• Det er ikke tillat å utføre disipliner på dukkehoder.  

Alle hjelpemidler er tillatt under prøven, om ikke annet kommer frem i oppgaven. 

Prøven vil bli vurdert tidsmessig etter kandidatens planlagte tidskjema. Innenfor deg gitte rammen på 

7,5 time + 30 min pause. 

 

• Hvis kandidaten stiller med en modell som ikke oppfyller kravene til oppgaven kan nemda bortvise 

denne modellen. Da vil oppgaven bli vurder som ikke bestått, om ikke ny modell kan skaffes i løpet av 

prøvedagen, og innenfor tidsrammen. 

• Oppgaven skal inneholde disipliner på herre- og damemodeller.  

 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                    
https://sokeresultat.udir.no/finn-

lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift 

4) Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse: 

Nedenfor gis en definisjon av hva som menes med måloppnåelse, og hvordan graden av 

måloppnåelse kobles til endelig karakter.  

 Bestått meget godt: Meget tilfredsstillende måloppnåelse i faget   

• Kandidatens egenskaper: Drøfter, er løsningsorientert, velger ut, mestrer, reflekterer, 

vurderer og er kritisk til eget arbeid   

• Kandidaten har, gjennom det utførte arbeidet og etterfølgende vurdering av eget arbeid:   

o Vist et meget tilfredsstillende kunnskaps- og ferdighetsnivå og utpreget evne til 

selvstendig bruk av kunnskapene; 

o Vist meget gode evner til refleksjon over egen måloppnåelse i faget og forklart 

sammenhengene mellom grunnleggende klippeformer og frisyreteknikker på en 

meget tilfredsstillende måte; 

o Vist meget god evne til planlegging, og tatt ansvar for egne valg under 

arbeidsprosessen; 

o Vist faglige (praktiske) ferdigheter, godt over det nivået som normalt forventes av en 

fagarbeider; 

o Vist meget god evne til å vurdere sluttresultatet, og drøftet alternative løsninger.  

 Bestått: Tilfredsstillende og middels god måloppnåelse i faget  

• Kandidatens egenskaper: Viser, forklarer, utfører, mestrer, vurderer og har forståelse for 

eget arbeid.  

• Kandidaten har, gjennom det utførte arbeidet og etterfølgende vurdering av eget arbeid:   

o Vist godt kunnskaps- og ferdighetsnivå og brukt kunnskapen selvstendig på de 

viktigste områdene;   

o Vist god forståelse for eget arbeid og forklart sammenhengen mellom 

grunnleggende klippeformer og frisyreteknikker på en tilfredsstillende måte: 

o Vist god evne til planlegging, og tatt ansvar for egne valg under arbeidsprosessen; 

o Vist faglige (praktiske) ferdigheter på det nivået som normalt forventes av en 

fagarbeider; 

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift


o vist selvstendighet og god evne til å vurdere sluttresultatet.  

 Ikke bestått: Meget svak eller ingen måloppnåelse i faget  

• Kandidatens egenskaper: Beskriver, presenter, kopierer og gjentar  

• Kandidaten har, gjennom det utførte arbeidet og etterfølgende vurdering av eget arbeid:      

o vist lavt kunnskaps- og ferdighetsnivå og liten evne til å bruke kunnskapen 

selvstendig;    

o planlagt, presentert og utført sine arbeider på en enkel og lite gjennomarbeidet 

måte;   

o vist og forklart sammenhengen mellom grunnleggende klippeformer og 

frisyreteknikker meget svakt; 

o vist svake faglige (praktiske) ferdigheter, som ikke er på det nivået som forventes; 

o det er lite eller ingen grad av måloppnåelse i sentrale deler av prøven   

 

6)Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

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

SETT X 

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 


