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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: 33 virkedager 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang: 
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-

svenneprover/ 

(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 

 

Læreplanmål: 

Planlegge og gjennomføre 

montasje, sette i drift 

heisanlegg og gjennomføre 

funksjonstester som 

dokumenterer at krav til 

anlegget er oppfylt.  

1 Du kan bli testet i følgende: 

o Planlegging  
o Fremdriftsplan  
o Dokumentasjon 
o HMS  
o Skjema 
o Avvik 
o Montere en heis  
o Kunne utføre 

sluttkontrolltester  
o Relevant regelverk 

 

Læreplanmål: 

Utføre arbeidet etter relevante 

direktiver, gjeldende regelverk, 

veiledninger og standarder for 

heiser.  

 

2 Du kan bli testet i følgende:  

o Heisforskriften – 
Heisdirektivet 

o (maskindirektivet) 
Standarder som: 

o NS-EN 81-20/ 
28/70/72/73 

o NS 3808- (HO 
melding) 

o 81-1/2 
FDV dokumentasjon     

Forskrifter som  

o FSE 
o Teknisk forskrift 

Læreplanmål: 

Planlegge og utføre arbeid på 

heisens elektriske anlegg etter 

gjeldende regelverk for 

sikkerhet   

 

3 Du kan bli testet i følgende:    

Planlegge arbeidet etter FSE- 

forskriften (arbeidsmetode og 

to sikkerhetsbarrierer 

verneutstyr) Tilførselssystem, 

jording 

 

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


 

Læreplanmål: 

Gi nødvendig førstehjelp  

 

4 Du kan bli testet i følgende:   

HLR 

Tiltak ved klemskader/fallskader 

Tiltak ved brannskader 

Nødvendig førstehjelpsutstyr 

Varsling 

 

 

Læreplanmål: 

Identifisere og kontrollere 

forskjellige elektriske 

tilførselssystemer på heis og 

installere vern på heis i 

henhold til gjeldende 

regelverk  

 

5 Du kan bli testet i følgende: 

Skjemateknikk  

Vern 

Sikringer 

Tilførsel 

 

Læreplanmål: 

Redegjøre for oppbyggingen 

og virkemåten til elektriske 

motorer på heis  

 

6 Du kan bli testet i følgende:   

Asynkronmotor   

Synkronmotor  

Motordel på anlegget ditt 

Motordel releskjema 

Start av heis 

Frekvens 

Hastigheter 

Læreplanmål: 

Planlegge og gjennomføre 

opplodding og oppmåling av 

rom for heis  

 

7 Du kan bli testet i følgende:   

Kunne lese anleggstegninger   

Kunne lodde opp sjakt, 

vinkelberegning og 

kvotehøyder, Pytagoras 

80,60,100 

 

 

Læreplanmål: 

Planlegge plassering av og 

gjennomføre montasje av 

føringer for heis 

  

8 Du kan bli testet i følgende: 

Plassering av føringer 

 Kunne: 

toleranse(avvik)/spissing/mo

ment/maler/snører/festejern/ 

laser etc.  

 

Læreplanmål: 

Montere, justere, 

funksjonsteste og vedlikeholde 

sikkerhetskomponenter for 

heis  

 

9 Du kan bli testet i følgende:   

• Dørlåser 

• Fang 

• Hastighetbegrenser 

• Buffere 

• Hydraulikk hindre fritt 
fall 

• Elektroniske 
sikkerhetsinnretninger 

Læreplanmål: 

Montere, justere og 

funksjonsteste brems på 

heisanlegg.  

 

10 Du kan bli testet i følgende:  

Forklare bremsefunksjonen 

med to uavhengige 

Læreplanmål: 

Identifisere, funksjonsteste og 

vedlikeholde 

fallsikringssystemer  

  

11 Du kan bli testet i 

følgende:  

Fallsikringssystemer på heiser 

Læreplanmål: 

Planlegge plasseringen av, 

montere, justere og 

funksjonsteste manuelle og 

automatiske dører  

 

12 Du kan bli testet i 

følgende:   



bremsesystemer. Aktuell brems 

for anlegget, Justering av 

brems, testing av brems, typer 

av brems. 

 

Fangapparater 

Sluttkontroll 

Akslingsbrudd/ opplagring 

Høyde i henhold til 

anleggstegninger, sjaktgruve, 

avstander, regelverk, tester, 

redningsrom. 

 

Læreplanmål: 

Montere og konfigurere 

regulerte drivsystemer med 

grunnlag i prosedyrer for 

produktet  

 

13 Du kan bli testet i følgende: 

Motorregulering, Dørdrift, 

Igangkjøring, montering 

Læreplanmål: 

Vurdere slitasje og lekkasje, 

bytte pakninger og justere 

ventiler på et hydraulisk 

system og funksjonsprøve 

anlegget  

14Du kan bli testet i følgende: 

Trykk-test, Sigetest av anlegg, 

Bytte av pakning 

Symboler 

Sluttkontrolltester 

Lekkasjer 

Sikkerhetsinnretninger 

Læreplanmål: 

Gjennomføre utskifting av 

elektriske og elektroniske 

komponenter i styringer på en 

sikker og systematisk måte  

 

15 Du kan bli testet i 

følgende:  

Utføre SJA, Avlåsing, 

Måleinstrumenter, Merking, 

Sikkerhetsbarrierer 

Bytte av komponenter 

Læreplanmål: 

Bruke måleinstrumenter og 

digitale verktøy ved feilsøking 

og idriftsetting og tolke 

måleresultater  

 

16 Du kan bli testet i følgende:   

Måleinstrumenter:  

Analoge og digitale 

Måleområder – tolke 

måleresultat. 

Måle spenning, ohm og strøm 

Læreplanmål: 

Velge, vedlikeholde og bruke 

riktig verktøy for 

arbeidsoperasjoner  

 

17 Du kan bli testet i 

følgende:   

Alle typer verktøy, spesielt 

verktøy ved arbeid med 

spenning. Verktøy ved bytte 

av motor osv. 

 

Læreplanmål: 

Montere, sette i drift, 

funksjonsteste og vedlikeholde 

alarmsystemer på heis  

 

18 Du kan bli testet i 

følgende:   

Prosedyrer  

Typer  

Feilsøke/ vedlikeholde 

 NS 3808 (HO-melding) 

 

Læreplanmål: 

Feilsøke systematisk på relé og 

digitale heisstyringer  

 

Læreplanmål: 

Velge og håndtere 

hjelpematerialer  

 

Læreplanmål: 

Gjennomføre sammenføyinger 

av komponenter med 

forskjellige festeteknikker 

 



19 Du kan bli testet i følgende:  

 Forstå EL-skjema/ forklare en 

reise/ sikkerhetskrets. 

 Hvordan feilsøke systematisk 

 

20 Du kan bli testet i 

følgende:   

Ta ut riktige hjelpematerialer 

til:  

Nyanlegg for eksempel maler 

Service  

Reparasjon 

 21 Du kan bli testet i 

følgende: Belastning, 

Sveis/lime, utstyr, Skruing, 

lodding, borre, gjenge, bolter, 

skruer osv. 

Læreplanmål: 

Gjennomføre sammenføyinger 

av komponenter ved elektrisk 

buesveising 

 

 22 Du kan bli testet i følgende:  

Kunne sveise  

Sveiseapparat    

Elektroder 

HMS 

Læreplanmål: 

Sette i drift og vedlikeholde 

heisens digitale nettverk 

basert på produktets 

prosedyre  

23 Du kan bli testet i 

følgende:   

 Gruppestyring, Alarm, 

Brannstyring, Kortleser 

Nøkkelbrytere, Monitoring, 

Overvåking, bussystemer 

 

Læreplanmål: 

Planlegge plasseringen av og 

montere heisstol, motvekt, 

skivekolli, maskin og 

hydrauliske 

hovedkomponenter  

24 Du kan bli testet i 

følgende: Tilstrekkelig høyder 

og klaringer iht produkt, 

Montasje wireheiser, Bygge 

om hydraulikkheiser 

Læreplanmål: 

Forstå dynamiske og statiske 

forhold i heiskonstruksjonen 

 

 25 Du kan bli testet i følgende: 

Hvordan kreftene fra heisen 

virker på bygget.  Hvordan 

fangkrefter virker.  

Lastforhold stol  

Skinner, fester og buffere. 

Læreplanmål: 

Måle, vurdere og utføre 

utbalansering av heisanlegg  

 

26 Du kan bli testet i 

følgende:  

Hvorfor utbalansering  

Prosedyrer og metoder 

Læreplanmål: 

Velge og bruke riktig 

utrustning for løfting av utstyr 

 

 27 Du kan bli testet i 

følgende:  

Godkjent og riktig løfteutstyr 

Kurs i bedriftens løfteutstyr 

Læreplanmål: 

Vurdere konsekvenstiltak av 

endring, planlegge, 

gjennomføre og sette i drift 

endringer på et heisanlegg og 

gjennomføre funksjonstester 

som dokumenterer at krav til 

anlegget er oppfylt.  

Læreplanmål: 

Gjennomføre ettersyn på 

hydraulisk og elektrisk heis 

med bakgrunn i 

kontrollprosedyrer  

 

 

Læreplanmål: 

Utføre forebyggende 

vedlikehold på heiser 

 

 

 



28 Du kan bli testet i følgende: 

NS 3808 (HO-melding) 

Ombygning/Oppgradering 

Sluttkontrolltester. Bytte av 

hastighetbegrenser, Innerdører 

heisstol   osv.  

29 Du kan bli testet i 

følgende:  

 Servicebesøk iht. 

prosedyre/metoder  

 

 30 Du kan bli testet i 

følgende:  

Kontroll av automatdører 

Styring  

Maskineri 

Wireskift/pakningsskift osv. 

Vurdere slitasjedeler 

Gjennomføre tester 

Hvordan virker komponenter 

Læreplanmål: 

Velge og bruke godkjent 

personlig verneutstyr med 

bakgrunn i risikovurderinger 

 

 31 Du kan bli testet i følgende: 

Vurdere utstyr iht. 

arbeidsoppgave som for 

eksempel fallsikring 

Personlig verneutstyr 

Kjemikaler 

Læreplanmål: 

Vurdere slitasje på 

bæremiddel og skiver, 

planlegge tiltak og utføre disse 

på en sikker måte 

32 Du kan bli testet i 

følgende:  

Når wireskift  

 Skiveskift 

 Tiltak for bytte av bæremidler 

og skiver 

Læreplanmål: 

Rapportere om gjennomført 

arbeid internt på en tydelig 

måte, skriftlig og muntlig. 

   

33 Du kan bli testet i 

følgende:  

Hva må dokumenteres/ 

logges/ snakke med 

Læreplanmål: 

Instruere tilsynsperson for 

heisanlegget på en presis og 

entydig måte om nødbetjening 

og daglig tilsyn  

34 Du kan bli testet i følgende:  

Nødevakuering, Oppgaver for 

tilsynsperson, Lovhjemmel, 

Loggbok 

 

Læreplanmål: 

Montere, justere, 

funksjonsteste og vedlikeholde 

heisens sjaktinformasjon  

 

35 Du kan bli testet i 

følgende: Montasje, 

vedlikehold og justering av 

diverse sjaktinformasjon 

Læreplanmål: 

Identifisere mulige 

elektromagnetiske kilder som 

kan påvirke heisens 

utrustning, og kjenne til 

mulige tiltak  

 

36 Du kan bli testet i 

følgende:  

Støykilder(EMC), Jording  

Forlegningmåter kabel 

 

Læreplanmål: 

Beskrive lærebedriftens 

organisasjon, økonomi, krav til 

kundebehandling og 

samfunnspåvirkning, og 

avtaleverket mellom bedriften 

og de ansatte 

Læreplanmål: 

Gjennomføre arbeidet i 

henhold til rutiner for 

kvalitetssikring og gjeldende 

regelverk for helse, miljø og 

sikkerhet, og bidra i 

forbedringsprosesser.  

Læreplanmål: 

Kommunisere planlegging og 

utførelse med kollegaer og 

personell fra andre 

fagområder 

 



 37 Du kan bli testet i følgende: 

Vernetjenesten  

AML (Arbeidsmiljøloven) 

Bedriftens organisering  

Forskjell på overenskomst og 

lokale avtaler  

Alvorlig hendelse/ ulykke 

38 Du kan bli testet i 

følgende: Kunne bruke 

bedriftens HMS- system med 

instruks. Å vite om bedriften 

har et (frivillig 

kvalitetssikringssystem som 

for eksempel ISO 900 og 

eventuelt Miljøfytårn.  Vite 

hvordan melde avvik i disse 

systemene. Vite om 

verneombudets oppgaver, og 

hvordan dette er organisert i 

bedriften. 

 39 Du kan bli testet i 

følgende: Arbeidsplanlegging 

sammen med kollegaer og 

personell fra andre 

fagområder. Kunne veilede 

ang. Belysning, ventilasjon-

flislegging-maling etc. 

Læreplanmål: 

Lese og forstå engelske ord og 

termer knyttet til 

heisinstallasjoner  

40 Du kan bli testet i følgende:  

Heisteknisk engelsk  

Navn på komponenter 

Forstå manualer 

Læreplanmål: 

Rapportere gjennomført 

arbeid på en tydelig måte, 

skriftlig og muntlig 

 41 Du kan bli testet i 

følgende: Fylle ut loggbok for 

heis Timesedler, Kommunisere 

med heiseier-arbeidsleder, 

Tegninger 

 

Læreplanmål: 

Dokumentere egen opplæring 

i heisinstallasjoner   

 

42 Du kan bli testet i 

følgende: Lærlingebok 

Dokumentasjon på opplæring 

 

4) Vurderingskriterier etter læreplanmålene – du kan prøves i hele 

læreplanen. Vurderingskriteriene av de 42 læreplanmålene er bare et 

hjelpemiddel. 

• HMS 

• Evne til å planlegge 

• Regelverk, standarder, direktiver og veiledninger 

• Faglig kunnskap og forståelse 

• Evne til problemløsning og refleksjon 

• Dokumentasjon, orden og ryddighet  
• Selvstendighet og tidsbruk 

• Kommunikasjon og samarbeid 

Kjennetegn på måloppnåelse: 

•  

Vurderingskriterier Måloppnåelse ved 

bestått meget godt 

Måloppnåelse ved 

bestått 

Måloppnåelse ved 

ikke bestått 



HMS Kandidaten følger 
regler for og har god 
kjennskap til HMS, 
sikkerhetsforskrifter 
og regelverk; 

Kandidaten følger alle 
regler for HMS; Ingen 
brudd på 
sikkerhetsforskrifter 
eller andre vesentlige 
mangler. 
 

Kandidaten følger ikke 

regler for HMS og 

viser liten forståelse 

for HMS generelt. 

Planlegging 

 

Har en svært god og 
strukturert plan og 
begrunner sine valg; 
har god kjennskap til 
yrkesspesifikasjoner 
 

Har en funksjonell 
plan og begrunner 
flere valg; har 
kunnskap om 
yrkesspesifikasjoner 

Har en lite strukturert 
plan for arbeidet og 
liten kunnskap om 
yrkesspesifikasjoner 

Faglig kunnskap og 

forståelse 

 

Meget god faglig 
kunnskap og 
forståelse;  viser 
meget gode 
ferdigheter og kan 
anvende fagteori på 
en trygg måte. 

God fagkunnskap og 
god forståelse; 
Kvaliteten på arbeidet 
er bra og produktet er 
salgbart; anvender 
fagteori. 

Mangelfull 
fagkunnskap og 
fagforståelse; 
varierende kvalitet på 
arbeidet, produktet er 
ikke salgbart; 
anvender i liten grad 
teori. 
 

Evne til 

problemløsning og 

refleksjon  

Er svært 
løsningsorientert og 
reflekterer godt over 
egne valg og eget 
arbeid. 

Ser alternative 
løsninger og viser 
evne til å reflektere 
over kvaliteten på 
arbeidet. 

Er lite 
løsningsorientert og er 
i liten grad i stand til å 
reflektere over egne 
valg og kvaliteten på 
eget arbeid. 
 

Dokumentasjon 

 

Alle deler av arbeidet 
og oppgaven er meget 
godt dokumentert; 
meget god og 
oversiktlig struktur og 
orden. 
 

Godt dokumentert; 
oversiktlig og med god 
struktur og orden. 

Mangelfull 
dokumentasjon av 
flere deler av 
arbeidet; mangelfull 
struktur og orden. 

Selvstendighet og 

tidsbruk 

Arbeider svært 
selvstendig og 
gjennomfører 
innenfor tidsrammen. 
 

Er selvstendig og 
gjennomfører 
innenfor tidsrammen. 

Klarer ikke å arbeide 
selvstendig, avviker 
fra planen. 

Kommunikasjon og 

samarbeid 

Kommuniserer og 
samarbeider svært 
godt med kolleger, 
kunder og andre 
yrkesgrupper på 
arbeidsplassen. 
 

Behersker nødvendig 
kommuniksjon og 
samarbeid. 

Kommuniserer og 
samarbeider dårlig og 
utgjør derfor en 
sikkerhetsrisiko 

 



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, dersom det er søkt om tilrettelegging. 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

Avsluttende 

vurdering 

    

MB B IB Sted Dato 

     

 


