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1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

        Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

Eksempel på oppgave: 

Betek BC102.             Bedriften leverer ut dette kortet (standard produkt) 

D-Sub med flatkabel.             Bedriften leverer ut             (Standard produkt) 

 

Test/Måleteknikk: Fase, Megge, Måle Spenning, Strøm og Motstand    ( Standard ) 

 

    Sett inn for eksempel: 

Beskrive/redegjøre for Bedriftens rutiner for helse miljø og sikkerhet 

• Kompetansemål under Elektronikk 
  

Eller 

   Beskrive Bransjens historie og plass i samfunnet. 

• Kompetansemål under Elektromekanikk 

 

Oppgavens vurderingsgrunnlag, vurderingskriterier og kjennetegn på 

måloppnåelse: 

Grunnleggende ferdigheter innenfor Elektromekanikk & Elektronikk  

• Fagforståelse. Ansvar. Kvalitet på utført arbeid. Godt håndlag! Orden 

• Kommunikasjon. Begreper/ Terminologi 

• Egenvurdering. Hva gikk galt/ hva gikk bra? Holdt planen? 

• Evne til å planlegge 
• Planlegging. Tidsforbruk. Valg av verktøy. Kontroller utlevert materiell. Dokumentasjon 

systematikk, orden og ryddighet 

• Standarder. Bruk bedriftens gjeldende standard. 

• HMS. Bruk datablader.  

• Evne til å planlegge 

• Forholdet mellom planlegging og gjennomføring, forståelse og refleksjon 



• Faglig kunnskap 

• Evne til problemløsning 

• Dokumentasjon, systematikk, orden og ryddighet 
• Kandidaten skal dokumentere sin prøve og vurdere eget arbeid. 

 

Dokumentasjonsdel: 

• Egenvurdering og refleksjon 

• Hva er du fornøyd med?  

• Gikk gjennomføringen som planlagt? 

• Hvis ikke: Hva gikk galt og hvorfor? 

• Er det noe du ville gjort annerledes hvis du hadde hatt muligheten? 

 

 

Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid, og 

prøvenemnda vil legge vekt på kriteriene nevnt over, samt: 

✓ Planlegge   
✓ Gjennomføre  
✓ Egenvurdering 
✓ Dokumentasjon 
✓ IPC Standard 610 (Kretskort Elektronic assemblies) 620 (Elmek. Cable and Wire Harness 

Assemblies) 
 
 
 

Meget Bestått Bestått Ikke Bestått 

Kandidaten viser meget god 

fagforståelse. 

Kandidaten viser god 

fagforståelse, men kan ha 

noen avvik. 

Kandidaten har dårlig 

fagforståelse. Slurv. 

Likegyldighet 

Kandidaten har meget god 

bruk av terminologi/ begreper 

innen faget. 

Kandidaten har en god bruk av 

begreper/ terminologi på de 

viktigste områdene. 

Kandidaten bruker ikke/ har 

ikke forståelse for fagets 

terminologi/ begreper. 

Kandidaten har en meget god 

egenvurdering. Det vises 

meget god forståelse for eget 

utført arbeid. 

Kandidaten har en god 

egenvurdering. Det vises god 

forståelse for utført arbeid.  

Kandidaten har mangelfull 

egenvurdering. Ser ikke sine 

egne feil/ begrensninger 

Kandidaten har en meget god 

planleggingsevne 

Kandidaten viser en god 

planleggingsevne, men har 

enkelte små avvik fra planen. 

Kandidaten viser manglende 

planleggingsevne.  

Kandidaten viser at han/ hun 

er meget godt kjent med 

bedriftens gjeldende 

Kandidaten viser at han/ hun 

er kjent med bedriftens 

Kandidaten viser manglende 

kunnskap om bedriftens 



standarder, og konsekvent 

jobber etter dette. 

standarder, og jobber etter 

dette. 

gjeldende standarder og krav 

til utførelse. 

Kandidaten har et meget godt 

fokus på HMS. Bruker 

datablader aktivt, og vet 

hvorfor! 

Kandidaten har fokus på HMS, 

men enkelte mangler kan 

påvises.  

Kandidaten har dårlig 

kjennskap til HMS.  

 

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 leverer sin planleggingsdel til prøvenemnda til avtalt dato og klokkeslett:  

 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke annet er avtalt 

Avsluttende 

vurdering 

    

IB B BM Sted Dato 

     

 

 

 

 


