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1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

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

Fagprøven består av planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, egenvurdering av et arbeid. 

Kandidaten skal være informert om hvordan prøven skal gjennomføres. 

Kandidaten kan bruke alle hjelpemidler som har vært tligjengelige i læretida, som alt nødvendig 

verktøy, forskrifter, oppslagsverk, lærebøke og, hjelpemann, men må selv gjøre arbeidet.  

Det er bedriften som gjennomfører fagprøven som har hovedansvaret for at kandidaten kan 

gjennomføre sin fagprøve. I arbeidsoppdrag hvor det er behov for leder for sikkerhet, leder for 

kobling eller kobler, skal denne personen kun utføre sin funksjon og ikke som montørhjelp. 

Prøvenemnda forutsetter at kandidaten ikke mottar faglært hjelp under gjennomføringen, uten at 

dette er avklart med nemnda. 

Planlegging:  

Lærlingen skal utarbeide en skriftlig plan med nødvendige sikkerhetstiltak over arbeidet som skal 

utføres. Planen kan gjerne inneholde mulige alternative løsninger hvor kandidaten begrunner sitt 

løsningsvalg. Planen sendes til prøvenemnda for godkjenning, føre oppstart av den praktiske delen. 

Som et minimum, skal kandidaten ha med følgende:  

➢ Framdriftsplan for arbeidet  

➢ Valg av framgangsmåte, arbeidsmetode og sikkerhetstiltak for jobben/jobbene  

➢ Valg av verktøy, instrumenter og materiell med EL nummer  

➢ Valg av nødvendig verneutstyr og bruk av assistanse  

➢ Eventuelle arbeidsordre, inkl SJA for alle typer oppdrag.  

➢ Referanse til anvendte lover, forskrifter og normer  

➢ Eventuelt andre elementer lærlingen mener er viktig å få fram ved planleggingen  

Gjennomføring:  

Arbeidet bør følge planen i størst mulig grad. Prøvenemnda kan foreta inspeksjon under 

gjennomføringen av prøven, og stille eventuelle spørsmål for avklaring av faglig forståelse i direkte 

tilknytning til det arbeidet som pågår.  

Dokumentasjon:  

Dokumentasjonen foregår under hele fagprøven. All opparbeidet dokumentasjon skal leveres 

prøvenemnda siste dag, eller når det gis beskjed.  

Egenvurdering:  



Lærlingen skal i egenvurderingen peke på det han/hun er fornøyd med. Eventuelle avvik skal 

begrunnes. Innleverte dokumenter, skal gi prøvenemnda en helhetlig vurdering av fagprøven 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Oppgaven blir utarbeidet, sammen med bedrift og prøvenemnd. Viktige momenter kan være , f.eks. 

antall kabler som det skal jobbes med. Høyspent og lavspent. En arbeidsordre fra bedriften vil være 

et utfyllende tillegg. Stikkordsform beskrivelse: 

 (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 

Overføring av elenergi 

Kryss av Mål 

 
• anvende bedriftens vedlikeholdssystem og jobbordresystem og dokumentere utført 

arbeid 

 
• utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk for internkontroll og kunne beskrive 

systemet 

 
• foreta sikker jobb-analyse 

 
• gjøre risikovurderinger før arbeidet igangsettes på systemene og utstyret, og 

sluttkontrollere, dokumentere og vurdere kvaliteten på eget arbeid 

 
• gi nødvendig førstehjelp ved strømskader 

 
• planlegge, montere, sette i drift og vedlikeholde måleutstyr for spenning og strøm 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid ved oppbygging av et elektrisk 

energiforsyningssystem 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid ved oppbygging av et elektrisk 

distribusjonssystem, både mekanisk og elektrisk 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og idriftsetting av kabel- og 

luftanlegg og fordelingsanlegg 

 
• beskrive arbeid med montering og idriftsetting av produksjonssystemer, systemer for 

fordeling og overføring av elektrisk energi og styringssystemer 

 planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle styringsanlegg for effekt- og 
skillebryter i produksjon og distribusjon av elektrisk energi 

 
• planlegge, montere, sette i drift og dokumentere transformatorer tilkoblet ulike 

belastningstyper 

 
• planlegge, montere, sette i drift og dokumentere fordelingsanlegg for enkle 

industrianlegg basert på ulike spenningssystemer, forlegningsmåter, med tilhørende 
jordingssystemer 

 
• planlegge, montere, sette i drift og dokumentere reservestrømaggregat som forsyning til 

et elenergisystem 

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


 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere montering av vern for trefaset fordelingsanlegg 

med jording 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidene på systemene og utstyret fagmessig, 

nøyaktig og i overensstemmelse med elsikkerhet, kvalitetssikring, internkontroll (HMS), 
samfunnsperspektiv og produsentenes tekniske dokumentasjoner 

 dokumentere egen opplæring innen overføring av elenergi 

Drift, vedlikehold og styringssystemer 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av AUS-utstyr etter 

gjeldende regelverk 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere modernisering og utskifting av 

måletransformatorer for strøm og spenning 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere montering, vedlikehold, reparasjon og feilsøking 

på enkle styringsanlegg for overføring av elenergi 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere montering, vedlikehold og reparasjon av nød- og 

reservestrøm, nødbelysning og belysningsanlegg 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere montering, vedlikehold og reparasjon av 

kabelinnføring, beskyttelsesklassifisering og flammepunkt innenfor eksplosjonsfarlige 
områder 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere montering, vedlikehold og reparasjon av 

elektriske anlegg 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere, montering, vedlikehold og reparasjon av 

kablingssystemer for data- og telekommunikasjon 

 
• måle elektriske størrelser på elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene 

 feilsøke på elenergisystemet og utstyret med hensyn til koblings- og driftsfeil og loggføre 
feilsøkingsarbeidet 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold og reparasjon på batteri og 

akkumulatorsystemer 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av alarmsystemer for 

overvåkning av elenergioverføring 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere montering og idriftsetting av programmerbare 

styringssystemer for fjernstyring og sekvensstyring 

 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold av kabelanlegg og ledningsanlegg i 

mast og stolpe 

 
• montere samleskinneanlegg for lav- og høyspenning 

 
• montere og sette i drift fordelingstransformatorer 

 
• montere og dokumentere apparatanlegg 

 
• utføre og dokumentere vedlikehold på effektbrytere 

 dokumentere egen opplæring innen drift, vedlikehold og styringssystemer 

 



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

➢ HMS tiltak/gjennomføring. 

➢ Formål og grunnleggende ferdigheter i følge læreplanen for energimontører  

➢ Avkryssende kompetansemål for denne aktuelle fagprøven  

➢ Struktur i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og egenvurdering.  

➢ Begrunnelse for valg av fremgangsmetode og sikkerhetstiltak 

 

Vurderings-kriterier Måloppnåelse ved 

bestått meget godt 

Måloppnåelse ved 

bestått 

Måloppnåelse ved 

ikke bestått 

HMS Viser meget gode 

holdninger og bruker 

korrekt verneutstyr, 

instrukser/prosedyrer 

og viser meget gode 

holdninger. Følger det 

som er planlagt. Om 

forholdene forandrer 

seg, endres holdninger 

og utstyr seg deretter.  

Kan argumentere for 

gode holdninger 

Viser gode holdninger, 

gir et godt inntrykk og 

bruker verneutstyr. 

God forståelse av 

sikkerhetskonseptet. 

Viser til rutiner og 

prosedyrer som er 

etablerte for jobben. 

 

Unnlater å bruke 

hele eller deler av 

vernutstyr som er 

påkrevet og 

planlagt i 

planleggingsdelen.  

Viser liten eller 

ingen forståelse av 

hvorfor planlagt 

verneutstyr skal 

brukes. 

Grunnleggende 

ferdigheter 

 

Kandidaten 

kommuniserer meget 

godt med kollegaer. 

Leser fagtekster og 

tolker sammenhenger 

i arbeidsprossessen.  

Utfører beregninger, 

utfra kjente eller 

kvalifiserte gjetninger i 

arbeidsopprasjoner. 

Tolker verdier i strøm 

og spennningskretser  

på en omforent måte.  

Digitale forståelse er 

meget god. Finner lett 

informasjon om 

temaer som det 

jobbes med. 

Informasjonen tolkes 

Kandidaten 

kommuniserer med 

kollegaer og 

samarbeidspartnere. 

Viser forståelse i 

diskusjoner, men kan 

ikke fult ut 

argumentere for 

løsninger.  

Lese fagtekster godt. 

Utfører beregninger, 

og finner informasjon 

om verdier for 

beregninger på en grei 

måte. 

God forståelse for 

beregninger i strøm og 

spenningskretser.  

Kandidaten har 

vanskligheter med å 

kommunisere med 

kollegaer, eller andre 

som bruker 

faguttrykk.  

Tolker fagtekser på 

en måte som lett kan 

misforstås 

Lite eller ingen 

kunnskap, for å bruke 

digitale redskaper.  



og brukes i flere 

settinger.  

Kan strukturere 

dokumentasjon meget 

godt. 

Bruker digitale 

hjelpemiddler på en 

god måte.  

 

Fagkunskap, 

fagforståelse og 

refleksjon 

 

Kandidaten viser 

meget gode 

vurderingsevner når 

det gjelder kunnskap 

og forståelse av faget. 

Det reflekteres meget 

godt over alternative 

måter å utføre en 

arbeidsprosess på.  

Kandidaten viser gode 

vurderingsevner når 

det gjelder kunnskap 

og forståelse av faget. 

Det reflekteres godt 

over alternative måter 

å utføre en 

arbeidsprosess på. 

Kandidaten viser lite 

eller ingen kunskap 

og forståelse av 

faget. Jobben 

utføres, men kan ikke 

argumentere for 

gjennomføringen av 

jobben. Reflekterer 

ikke over om det er 

andre måter å utføre 

arbeidsoppgaven på.  

Struktur og orden Kandidaten viser 

meget god struktur og 

orden, gjennom alle 

delene av fagprøven.  

Verktøy og materiell 

ligger slik at det er lett 

å finne, uten at det 

blir tilsølt.  

Kandidaten viser god 

struktur og orden, 

gjennom alle delene 

av fagprøven.  

Verktøy og materiell 

ligger slik at det er lett 

å finne, uten at det 

blir tilsølt. 

Kandidaten viser 

liten eller ingen 

struktur og orden. 

 

Refleksjon og 

begrunnelser 

 

Kandidaten reflekter 

meget godt over hva 

som skal utføres og 

hvorfor metoden er 

valgt.  

Alternative metoder 

er diskutert, og 

argumentasjonen for 

valgt arbeidsmetode, 

legges frem i 

dokumetasjonen.  

Kandidaten reflekter 

godt over hva som 

skal utføres og hvorfor 

metoden er valgt.  

Alternative metoder 

er diskutert, og 

argumentasjonen for 

valgt arbeidsmetode, 

kan legges frem 

skriftlig eller muntelig 

Kandidaten viser 

liten eller ingen 

refelsjon på hvorfor 

metoder er valgt. 

Begrunnelse utover 

at «noen» har valgt 

metode.   

Faglig kunnskap Kandidaten viser 

meget god faglig 

kunnskap. Kan med 

letthet forsvare valgte 

metoder. Forskrifter, 

instrukser og 

Kandidaten viser god 

faglig kunnskap. Kan 

forsvare valgte 

metoder. Forskrifter, 

instrukser og 

prosedyrer kan 

Kandidaten viser 

liten eller ingen faglig 

kunnskap. 

Forskrifter, instrukser 

eller prosedyrer 

brukes kun for at 



prosedyrer kan 

diskuteres og vises til, 

med god forståelse på 

hvorfor det er 

utformet slik som det 

er.  

FSE/FEF-2006 med 

relevante punkter 

fortelles med meget 

stor forståelse.  

diskuteres og vises til, 

med en forståelse på 

hvorfor det er 

utformet slik som det 

er.  

FSE/FEF-2006 med 

relevante punkter kan 

brukes på en aktiv og 

god måte.  

«noen» har bestemt 

at det skal brukes.  

Har lite eller ingen 

kunnskap om 

aktuelle punkter i 

FSE/FEF 2006.  

Dokumentasjon 

 

Kandidaten har 

dokumentert alle sider 

av fagprøven, samtidig 

viser forståelse av 

dokumentasjons 

oppbygning og lagring.  

Kandidaten kan bruke 

dokumentasjonen 

aktivt i ettertid.  

Kandidaten har 

dokumentert 

fagprøven, samtidig 

viser forståelse av 

dokumentasjons 

oppbygning og lagring.  

Kandidaten forstår at 

dokumentasjonen må 

være tilgjengelig i 

ettertid.  

Kandidaten har litt 

eller ingen 

dokumentasjon. 

Fortår lite av nytten 

av dokumentasjon 

under og i ettertid.  

 

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 

    

MB B IB Sted Dato 

     

 


