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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: 
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-

svenneprover/ 

Prøven bygger på læreplanen i faget og tilpasses bedriftens produksjon eller 

prøvestasjonen. Når prøven gjennomføres i bedrift, skal bedriften komme med forslag til 

prøve. Prøvenemnda skal godkjenne denne eller legge inn flere oppgaver dersom de ser at 

det er nødvendig for å dekke bredden i læreplanen. 

(Kan ev lages på eget ark) 

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

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

4) Sett inn Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse: 

Karaktergivning vil vurderes ut ifra følgende kriterier 

• HMS 

• Fagkunnskap og faglig forståelse 

• Bransjens krav og rammer 

• Resultatet/produktet 

• Samarbeid/kommunikasjon 

• Digitale ferdigheter 

• Orden og struktur 

Kjennetegn på måloppnåelse 
Måloppnåelse ved bestått 

meget godt 

Måloppnåelse ved bestått Måloppnåelse ved ikke 

bestått 

Sluttproduktet eller tjenesten er 
bedre enn forventet 

Sluttproduktet eller tjenesten 
ligger på et godt faglig nivå 

Sluttproduktet eller 
tjenesten er utilstrekkelig og 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/
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


 
 
 
Arbeidet er fornuftig planlagt og 
kandidaten finner de beste 
løsninger i forbindelse med 
planlegging, valg og bruk av 
materialer og utstyr. Kandidaten 
har meget god evne til å tilegne 
seg ny kunnskap etter behov. 

 
Arbeidet er utført innenfor 
tidsrammen med et meget godt 
resultat og iht alle bransjens krav 
og rammer. 
 
 
Kandidaten samarbeider godt og 
gjør seg godt forstått; kan 
forklare seg på en klar og tydelig 
måte til alle brukergrupper både 
på norsk og engelsk 
 
Alle sikkerhetskrav og krav til 
hygiene er oppfylt; 
 

 
Arbeidet er av god kvalitet og 
gjennomført i overensstemmelse 
med gjeldende HMS-regler; viser 
stor forståelse for HMS. 
 
 
Kandidaten er systematisk og 
viser god orden på arbeidsplass, 
og har en fornuftig struktur på 
arbeidet slik at arbeidsprosessen 
fungerer godt 
 
Kandidaten uttrykker sin faglige 
kunnskap godt både skriftlig og 
muntlig, på norsk og engelsk 

 
 
Kandidaten bruker digitale 
verktøy på en måte som bedrer 
arbeidsprosessen og resultatet 
 

 

 
 
 
Kandidaten finner gode 
løsninger i forbindelse med 
planlegging, valg og bruk av 
materialer og utstyr 
 
 
 
Arbeidet gjennomføres med 
rimelig god standard på 
sluttprodukt eller tjenester i 
henhold til bransjens krav og 
rammer 
 
Kandidaten viser at han eller 
hun kan samarbeide og 
kommunisere med kolleger, 
leverandører, brukere eller 
kunder 

 
Det foreligger ingen kritiske 
mangler når det gjelder 
oppfyllelse av sikkerhetskrav 
og hygiene 

 
Arbeidet er av god kvalitet og 
gjennomført i 
overensstemmelse med 
gjeldende HMS-regler 
 

 
Kandidaten har god orden på 
arbeidsplass, har en fornuftig 
struktur på arbeidet slik at 
arbeidsprosessen fungerer 
tilfredsstillende. 

 
Kandidaten uttrykker faglig 
kunnskap skriftlig og muntlig, 
både på norsk og engelsk  

 
 

Kandidaten bruker digitale 
verktøy på en fornuftlig måte. 
 

 

vil være vanskelig å levere 
videre til kunde eller bruker 
 
Kandidaten har dårlige eller 
mangelfulle løsninger i 
forbindelse med planlegging, 
valg og bruk av materialer og 
utstyr 
 
 
 
Arbeidet gjennomføres med 
lav faglig standard i henhold 
til bransjens krav og rammer 
 
 
 
Kandidaten viser liten evne 
til samarbeid og 
kommunikasjon med 
kolleger, leverandører, 
brukere eller kunder 
 
Det foreligger kritiske 
mangler når det gjelder 
sikkerhet og/ eller hygiene  
 
 
Arbeidet er ikke gjennomført 
i overensstemmelse med 
gjeldende HMS-regler og 
forståelsen for HMS er 
dårlig. 
 
Kandidaten mangler orden 
på arbeidsplass, har 
manglende struktur, 
lettvinte løsninger og slurv 
 
 
Kandidaten viser liten eller 
ingen evne til å uttrykke seg 
muntlig og skriftlig i faget på 
norsk og engelsk 
 
Kandidaten viser liten 
kjennskap til digitale verktøy 
 
Kandidaten overholder ikke 
oppgitte tidsfrister 



 
 

  



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 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, dersom det er søkt om det. 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av normalarbeidstid hvis ikke annet 

er avtalt. 

 

 

 

 

 

 

 


