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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Fagprøven gjennomføres i henhold til opplæringslova med forskrift og skal prøve kandidatens 

kompetanse i faget slik den er beskrevet i læreplanen. Alle kompetansemålene skal kunne prøves. 

Oppgaven skal klart definere hvilke forventninger nemnda stiller til kandidaten. Oppgaven består av 

planlegging, gjennomføring, egenvurdering og dokumentasjon av et arbeid. Alle som skal opp til 

prøve får to praktiske oppgaver tilpasset produksjonen i sin bedrift. 

Prøvenemnda kan i tillegg stille spørsmål fra målene i læreplanen innenfor for eksempel: 

• Seildesign  

• Oppmåling av båt for nye seil og spesifisering av seil og utstyr 

• Rigging, trim av rigg 

• Presentasjon, begrunnelse og markedsføring egne produkter og tjenester 

• Priskalkyler og beregning av priser 
 

Prøvenemnda vil ha en oppsummerende samtale til slutt, der de stiller spørsmål til oppgaven. 

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

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

4) Sett inn kriterier og kjennetegn for oppgaven (vurderingsgrunnlaget): 

Prøvenemnd har ansvar for at kandidaten får vurderingskriterier (kjennetegn på måloppnåelse) for 

fag- /svenneprøve og kompetanseprøven. Prøvenemnda vil legge vekt på: 

   

✓ Arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelse 
✓ Faglig innsikt og forståelse 
✓ Håndlag og tidsbruk 
✓ Materialbruk 
✓ Kalkyle og økonomi 
✓ HMS  
✓ Kvalitet 
✓ Selvstendighet 

 

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


Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Produktet følger tegning og 

holder alle mål. Kandidaten 

ser praktiske og/eller kreative 

løsninger i fht tegning og 

muligheter til forbedring. 

Korrekt, detaljert, systematisk 

og oversiktlig plan (beskriver 

framdrift, valg av materialer 

osv) 

Kandidaten viser refleksjon i 

forhold faget og til planlegging 

og gjennomføring av 

svenneprøven; 

Arbeidet er nøyaktig og 

korrekt utført og er ferdig 

innenfor avtalt tidsramme 

 

 

Korrekt materialvalg og valg av 

verktøy med begrunnelser av 

valgene  

Har et bevisst forhold til 

kostnader og lønnsomhet; 

lager og følger kalkyle; 

Kan foreta risikovurdering og 

utføre arbeidet i samsvar med 

HMS 

Produktets kvalitet er bedre 

enn kunden vanligvis forventer 

 

Kandidaten arbeider 

selvstendig og har god 

oversikt; 

God målnøyaktighet, god 

utførelse på alle områder;  

 

 

Forståelig og komplett plan 

 

 

Kandidaten kan forklare avvik 

mellom planleggingsdelen og 

gjennomføringsdelen og har 

forståelse for faget. 

Arbeidet er bra utført, men 

kan ha noen feil/mangler; små 

avvik i bruk av tid; 

 

Godkjent og bevisst valg av 

materialer og verktøy  

Har laget kalkyle og følger 

denne med noe avvik; 

 

Praktiserer HMS i samsvar med 

gjeldende regelverk 

Produktet tilfredsstiller 

kundens forventninger 

 

Kandidaten arbeider stort sett 

selvstendig; 

Avvik som gjør at produktet 

ikke kan selges, 

unøyaktigheter iht tegning; 

 

Mangelfull plan.  

 

 

Kandidaten mangler forståelse 

for faget, for eget arbeid og 

egne valg.  

 

Utførelse er preget av 

unøyaktighet og slurv. Avvik i 

forhold til bedriftens standard; 

oppgaven er ikke ferdig til 

avtalt tid; 

Feil i valg av materialer og 

verktøy 

Mangler økonomisk oversikt 

og følger ikke kalkyle; 

 

Utfører arbeidet til risiko for 

seg selv og andre. Bruker ikke 

nødvendig verneutstyr. 

Produktet kan ikke selges uten 

å forvente reklamasjon fra 

kunden 

Kandidaten er uselvstendig og 

må stadig spørre om hjelp; 

 

 

 



 

5)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 

Avsluttende 

vurdering 
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