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Innhold i den praktiske fagprøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: minimum 6 virkedager 
2) Dersom det oppstår uforutsette ting, ken prøvenemnda i samarbeid med kandidaten 

og bedriften forskyve sluttdato for prøven. 

        Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

Du skal planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere en oppgave. 

Kandidaten kan bli prøvd i hele læreplanen. 

Planlegging 

Det er avsatt en til to arbeidsdager der du skal utarbeide en skriftlig plan over det arbeidet som 

skal gjøres. 

Denne planen skal inneholde: 

▪ Fremdriftsplan for arbeidet 

▪ Verktøy og instrument liste 

▪ Material liste 

▪ Liste over verneutstyr 

▪ Liste over forskrifter, normer og standarder som skal brukes 

Arbeidsplanen skal redegjøre for valg av framgangsmåte og metode. 

Gjennomføring 

Prøven består av beregningsoppgave, monteringsoppgaver, regulerings- og kalibreringsoppgave, 

dokumentasjon samt PLS oppgave, for eksempel en programmeringsoppgave. 

Vurdering 

Vurder skriftlig eget prøvearbeid. Dersom du har måttet forandre framgangsmåten i forhold til 

planleggingsdelen, forklarer du hvorfor.  

Dokumentasjon 

Arbeid som er utført i forbindelse med fagprøven skal dokumenteres. 

Du skal skriftlig dokumentere det arbeidet du har utført i forhold til framgangsmåte, metoder 

gjennomføring osv.  

Med bakgrunn i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon/egenvurdering har prøvenemnda 

anledning til å stille spørsmål og be om mer utfyllende redegjørelse. 



 

2)Et eksempler på deloppgaver som kan være med i en fagprøve:   

Trykktransmitter: 

Trykktransmitter for nivåregulering skal kalibreres. Fagprøvenemda markerer 0-punkt på 

modellen. 

Justere og optimalisere reguleringssløyfa: 

Prosessen skal kjøres i gang og optimaliseres. Optimaliseringen skal dokumenteres. PID 

regulator ligger klar i PLS/HMI. 

Oppkobling, dokumentasjon og montering: 

Lage hull i skap til HMI skjerm og montere kabelgater til beholdersensor og motorkabel. 

Koble opp nødvendige kabler. Dokumentere internkoblinger. 

PLS-program: 

Lage PLS og HMI program for start/stopp. 

Dimensjonere kabel, vern og til denne motoren:  

Det ønskes å bruke denne motoren på gulvet i en vaskehall. Det er IT anlegg der. 

Vurder om motoren kan brukes. Kabel og vern til denne motoren skal dimensjoneres og 

dokumenteres. Motorkabel skal ligge på kabelstige og er 37 m. Kabelen ligger sammen med 

5 andre kabler deler av denne lengden. Temperaturen er 380C. Ik3pmax=40kA 

Dimensjoneres etter følgende merkeskilt: 

 

 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                    
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
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift


 

4) Sett inn kriterier for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

• HMS 

• Evne til å planlegge 

• Forholdet mellom planlegging og gjennomføring,  

• forståelse og refleksjon 

• Faglig kunnskap og utførelse av arbeidet 

• Evne til problemløsning 

• Dokumentasjon, systematikk, orden og ryddighet 

5)Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til 

oppgavens kompetansemål: 

Vurderings-kriterier Måloppnåelse ved 

bestått meget godt 

Måloppnåelse ved 

bestått 

Måloppnåelse ved 

ikke bestått 

HMS Kan redegjøre for alle 
aspekter av HMS og 
følger dem. 
 

Har god forståelse for 
og praktisering av 
HMS; 
 
 

Viser manglende 
innsikt/forståelse for 
HMS og hvordan de 
ulike sidene av faget 
henger sammen. 
 

Evne til å planegge/ 
sammenheng mellom 
planlegging og 
gjennomføring 

Har en oversiktlig og 
god plan og det er god 
sammenheng mellom 
plan og gjennomføring 

Har en funksjonell 

framdriftsplan og 

følger den i stor grad. 

Har en dårlig plan som 

ikke henger sammen 

med gjennomføring. 

Forståelse og 
refleksjon 

Viser stor grad av 
forståelse for alle 
elementer i emnet og 
sammenhenger 
mellom dem.  
 

Har forståelse for alle 
elementer i emnet og 
ser de viktigste 
sammenhengene.  
 

Har mangelfull 

forståelse for emnet 

og ser få 

sammenhenger. 

Evne til 
problemløsning 

Kan komme med 
utfyllende informasjon 
til konkrete 
utfordringer.  
 

Mangler en del 
tilleggskompetanse og 
har problemer med å 
komme med 
utfyllende 
informasjon.  

Mangler 
tilleggskompetanse og 
kan ikke gi utfyllende 
informasjon.  
 

Dokumentasjon, 
systematikk, orden og 
ryddighet 

Har en svært ryddig, 
god dokumentasjon, 
er systematisk og har 
god orden i arbeidet. 
 

Har en bra 
dokumentasjon, er 
systematisk i mange 
deler av arbeidet og 
har grei orden. 
 

Har manglefull 
dokumentasjon, er 
uryddig og mangler 
systematikk i det som 
er utført. 
 
 



Beregningsoppgave 

 
Beregne anlegget i 
forhold til gjeldende 
forskrifter.  
Redegjøre for 

bakgrunnen for 

beregningene og 

eventuelt konsekvens 

analyse. 

Beregne anlegget i 

forhold til forhold til 

gjeldende forskrifter. 

Manglende eller 

ufullstendig beregning 

av anlegget i forhold 

til gjeldende 

forskrifter. 

Reguleringsoppgave  Dokumentere planer 
for optimalisering og 
idriftsettelse, risiko 
vurdering og arbeids 
koordinering, og 
forstå sammenhengen 
mellom planer og 
kostnader, samt 
samarbeid med andre 
fag grupper.  
Redegjøre for de 
forskjellige 
reguleringsmetoder 
og beskrive den valgte 
metode ut fra 
prosessens 
egenskaper. 
Redegjøre for 
bakgrunnen for de 
valgte 
optimaliseringsmetod
er og normer og regler 
for de relevante 
metoder.   
 
Forklare prosessens 
dynamiske egenskaper 
og hvilken betydning 
disse har for valg av 
regulerings strategi 
Kunne redegjøre 
detaljert for 
alternative 
reguleringsmetoder, 
deres virkemåte og 
deres fordeler og 
ulemper.  
Kunne vurdere og 
redegjøre for de 
optimaliserings 
metoder og 
fremgangsmåter som 

Dokumentere planer 
for gjennomføring, og 
forstå sammenhengen 
mellom planer og 
kostnader, samt 
samarbeid med andre 
fag grupper.  
Redegjøre for 
bakgrunnen for de 
valgte 
optimaliseringsmetod
er.  
Optimalisere i forhold 
til oppgaven og 
regulerings strategi. 
Kunne redegjøre for 
en alternativ 
optimaliseringsmetod
e, virkemåte.  
Kunne vurdere og 
redegjøre for den 
gjeldende prosessens 
funksjon og dynamikk. 
Vurdere anleggets 
sikkerhet.  
Presentere en enkel 

dokumentasjon med 

utskrifter / tegninger 

av prosessforløpet før 

og etter 

optimalisering 

Ingen eller 
mangelfulle planer for 
gjennomføring, og 
liten forståelse for 
sammenhengen 
mellom planer og 
kostnader, samt 
samarbeid med andre 
fag grupper.  
Kjenner dårlig til 
bakgrunnen for de 
valgte 
optimaliseringsmetod
er.  
Optimalisere i forhold 
til oppgaven og 
regulerings strategi 
uten hensyn til andre 
vurderinger av 
prosessens 
egenskaper 
Kan ikke redegjøre for 
en alternativ 
optimaliseringsmetod
e, virkemåte.  
Kjenner lite tilden 
gjeldende prosessens 
funksjon og dynamikk. 
Mangelfull 

dokumentasjon av 

prosessforløpet før og 

etter optimalisering 



er anvendt og kunne 
foreslå alternative 
metoder 
Vurdere anleggets 
sikkerhet for personer 
og utstyr i forbindelse 
med idriftsettelse.  
Presentere en 

oversiktlig 

dokumentasjon med 

utskrifter og 

forklaringer fra 

optimaliserings 

arbeid, samt med 

forklaringer og skisser 

av 

optimaliseringsoppset

t og utstyr. 

Kalibreringsoppgave  Dokumentere planer 
for utførelse, risiko 
vurdering og arbeids 
koordinering, og 
forstå sammenhengen 
mellom planer og 
kostnader, samt 
samarbeid med andre 
fag grupper.  
Høy kunnskap om 
emnet. Kandidaten 
kan på en utmerket 
måte forklare og 
dokumenter 
måleresultatene. 
HMS er ivaretatt uten 

anmerkninger. 

Dokumentere planer 
for utførelse, risiko 
vurdering og arbeids 
koordinering. 
God kunnskap om 
emnet. Kandidaten 
kan forklare og vise til 
dokumentasjon på 
måleresultatene.  
HMS er ivaretatt. 

Ingen dokumenterte 
planer for utførelse, 
risiko vurdering og 
arbeids koordinering. 
Liten kunnskap om 

emnet. Kandidaten 

har problemer med å 

forklare 

måleresultatene og 

svakt dokumentert.  

HMS er ikke ivaretatt. 

Montasje oppgave. 

 
Dokumentere planer 
for gjennomføring, 
risiko vurdering og 
arbeids koordinering, 
og forstå 
sammenhengen 
mellom planer og 
kostnader, samt 
samarbeid med andre 
fag grupper.  
Montere i hht. 
gjeldende forskrifter 
og anerkjent praksis.  

Dokumentere planer 
for gjennomføring, 
risiko vurdering og 
arbeids koordinering.  
Montere i hht 
gjeldende forskrifter 
og anerkjent praksis. 
Vurdert anleggets 

sikkerhet for personer 

og utstyr i forbindelse 

med idriftsettelse. 

Presentere en 

oversiktlig 

Mangelfull 
dokumentasjon på 
planer for 
gjennomføring, 
manglende risiko 
vurdering og ingen 
arbeids koordinering.  
Uryddig montasje 
uten forankring i 
gjeldende forskrifter 
og anerkjent praksis. 
Manglende vurdering 
av anleggets sikkerhet 



Montere anlegget på 
en ryddig og 
oversiktlig estetisk 
tilfredsstillende måte.  
Vurdere anleggets 
sikkerhet for personer 
og utstyr i forbindelse 
med idriftsettelse.  
Presentere en 

oversiktlig 

dokumentasjon med 

forklaringer og skisser 

av anlegget.  

dokumentasjon av 

anlegget.  
for personer og utstyr 
i forbindelse med 
idriftsettelse.  
Presenterer en 

uoversiktlig eller 

mangelfulldokumenta

sjon av anlegget.  

PLS/SCADA oppgave 

 
Dokumentere planer 
for utførelse, risiko 
vurdering og arbeids 
koordinering, og 
forstå sammenhengen 
mellom planer og 
kostnader, samt 
samarbeid med andre 
fag grupper.  
Redegjøre for de 
forskjellige PLS 
styringssmetoder og 
beskrive den valgte 
metode ut beskrevne 
funksjoner og krav 
Forklare bruk av 
programeringsverktøy 
og metoder som er 
aktuelle i forhold til 
oppgaven. Beskrive 
sikkerhets aspekter 
ved bruk av de 
respektive program 
funksjoner 
Kunne redegjøre 
detaljert for den 
valgte 
programmerings 
metode 
Kunne vurdere og 
redegjøre for de 
faktorene som er 
viktige for at PLS 
programmet skal 
fungere optimalt.  
Presentere et ferdig 

PLS program er i hht 

Dokumentere planer 
for utførelse, risiko 
vurdering og arbeids 
koordinering. 
Redegjøre for den 
valgte 
programeringsmetode 
og beskrive den valgte 
metode ut fra  
Forklare bruk av det 
valgte 
programeringsverktøy 
som er aktuelle i 
forhold til oppgaven.  
Kunne redegjøre for 
logikk som er 
benyttet. 
Presentere et ferdig 

program som er i hht. 

Oppgaven 

Ingen dokumenterte 
planer for utførelse, 
risiko vurdering og 
arbeids koordinering. 
Ukjent med 
forskjellige 
programeringsmetode
r og har vanskelig med 
å velge metode ut fra 
tilgjengelig utstyr. 
Kjenner lite til 
forskjellige PLS 
varianter som er 
aktuelle i forhold til 
oppgaven. 
Ingen kjennskap til 
sikkerhets aspekter 
ved programmering. 
Kan ikke beskrive 
anvendt logikk og 
programoppbygging 
Kan ikke redegjøre for 
de faktorene som er 
viktige for at et PLS 
program skal fungere. 
Presentere et ferdig 

PLS program som ikke 

er er i hht. krav som er 

beskrevet i oppgaven. 



krav som er beskrevet 

i oppgaven. 

 

 

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 


