
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Fagprøve i signalmontørfaget  

Navn på kandidat:  

Tidsramme:  

Prøvested/bedrift:  

 

                                      

Leder:       

E-post:   

Telefon:   

   

Medlem:   

E-post:   

Telefon:   

Tilsynsrepre
sentant: 

Navn: Epost: 

Prøvenemda forbeholder seg retten til å skifte ut sensorer ved sykdom eller andre uforutsette 

hendelser. Kandidaten informeres fortløpende om dette. 

 

 

http://www.vtfk.no/


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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven:  Prøven skal gjennomføres over minst 6 

virkedager. Prøven skal ikke gjennomføres på lørdager og/eller søndager. En virkedag er på 8 timer. 

Veiledende tidsplan for fagprøven: 

Del Fag-/svenneprøven Dag / 
Dato 

Klokkeslett 
fra-til 

Hva skal leveres / vises 
prøvenemnda 

1 Planlegging av arbeidet og 
begrunnelse av valgte 
løsninger  

 
 

 
0900-1500 

 
0700-1500 

 

 
Leveres PN på epost dag 3 innen kl. 
1500 

2 Gjennomføring av det 
faglige/praktiske arbeidet  

 
 

 

 
0700-1500 

 
 

 
Prøvearbeid må være klart til 
kontroll senest  

3 Egenvurdering av eget 
prøvearbeid 

 
 

 
0700-1500 

 
 
 

4 Dokumentasjon av eget 
prøvearbeid  

 
 

 
1300-1500 

 
Leveres PN personlig 

 

Generell info: 

Alle hjelpemidler som ble brukt i læretiden er tillatt. Du kan ha behov for assistanse for deler av 

arbeidet, dette skal være en ufaglært person. Det er ikke anledning å benytte sporvekselkontrollør til 

assistanse. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren 

kan finne fram til dem.  

Du kan få karakterene MB (meget godt bestått), B (bestått) eller IB (ikke bestått). Du kan bare klage 

på IB. Info om klagerett finner du her: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-

folkehelse/opplaring-i-bedrift/fag--svenne--og-kompetanseprove/ 

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Følgende arbeid skal utføres hos __________________:  

• Mekanisk og elektrisk montasje av ______________.  

Tegninger legges ved som underlag for kobling. 

 

• Mekanisk og elektrisk montasje av drivmaskin type_________. Tegninger legges ved som 

underlag for kobling.  

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-bedrift/fag--svenne--og-kompetanseprove/
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-bedrift/fag--svenne--og-kompetanseprove/


• Skjøting av kabel.  
 

• Alle tegninger legges til grunn for kobling.  
 

Følgende arbeid skal utføres på _______________: 

• Feilretting på Sporfelt 

o Prøvenemden forutsetter at bedriften selv stiller med Hovedsikkerhetsvakt og 

bestiller sportilgang.  

Følgende arbeid skal utføres på Norsk jernbaneskole: 

• Praksis i signalanlegg 

o Prøvenemden bestiller selv tilgang på Norsk Jernbaneskole 

• Arbeid på drivmaskin type_______________. 

o Prøvenemden bestiller selv tilgang på Norsk Jernbaneskole 

Øvrig:  

Prøvenemnda ønsker at oppdaterte koblingstegninger legges i nærheten av alle arbeidene for 

kontroll. 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                    

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift 

4) Vurderingsgrunnlag for oppgaven: 

Planlegging med begrunnelse av valgte løsninger: 
 

• Fremdriftsplan/Tidsplan 

• HMS, Utarbeidelse av HMS-plan/SJA 

• Valg av utstyr og verktøy 
 

Gjennomføring:  
 

• Tidsbruk 

• HMS, bruk av verneutstyr 

• Bruk av utstyr og verktøy 

• Forståelse for og anvendelse av lovverk/normer 

• Forståelse for faget 

• Praktiske ferdigheter 

• Ryddighet og orden 

• Trafikksikkerhet ved inngrep/feilsøking 

Vurdering av eget arbeid: 
 

• Refleksjon over forholdet mellom planlegging og gjennomføring 

• Refleksjon over utførelse 

• Kommunisere om faglige løsninger og utfordringer 
 

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift


Dokumentasjon av eget arbeid: 
 

• Systematikk, orden og ryddighet 

• Bilder 

• Tegninger 

• Skjema/sjekklister 

• Tekniske løsninger med henvisninger til teknisk regelverk 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 
 

Del / karakter Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Planlegging Meget faglig dyktig, meget 
god faglig bredde, 
velorientert, oversiktlig, 
ryddig, gjennomtenkt og 
velorganisert. Mestrer, 
forsvarer, vurderer og 
begrunner meget godt. 

Har god faglig forståelse, 
velger, forklarer, 
organiserer og forteller 
godt med egne ord. 

Manglende faglig 
forståelse. 
Uoversiktlig, 
uorganisert, lite 
deltagende, lite 
interesse og stadig 
gjentagende 

Gjennomføring Meget gode faglige 
ferdigheter. Særdeles god 
kommunikasjonsevne. 
Mestrer og improviserer. 
Varierer, forandrer og 
foreslår. 

Gode faglige ferdigheter. 
God utførelse, velger 
gode løsninger. 
Kommuniserer godt. Kan 
ta initiativ. 

Dårlige faglige 
ferdigheter. 
Uforberedt, lite 
interesse og generell 
svak kompetanse. 

Egenvurdering Reflekterende, 
analyserende, 
videreutviklende, 
begrunnende. 
Identifiserer seg med. 

God reflekterende 
vurdering. Ønske om å ta 
initiativ, ansvar for og 
ønsker å utvikle eller 
oppnå. 

Har manglende evne 
til å reflektere. 
Uforklarende, upresis 
og ubegrunnede 
arbeidsmetoder. 

Dokumentasjon Meget godt og 
veldokumentert på alle 
deler. Godt organisert, 
oversiktlig, riktig rekkefølge 
og profesjonelt utført. 

Godt dokumentert, en 
rimelig og oversiktlig 
dokumentasjon. 

Mangelfull 
dokumentasjon på 
flere områder. Lite 
forståelse for 
viktighetsgrad av å 
dokumentere 
arbeidet. 

 

 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 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 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til brev til kandidaten: 

 

Navn 

Adresse 

Postnr.:/StedSted, den xx.xx.xxxx 

 

Vedrørende praktisk prøve i ……………………………………………… 
 

Vi viser til oppmelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, seksjon for fag- og 
yrkesopplæring og telefonsamtale med deg i dag om ovennevnte prøve. 
 
Fagprøven skal avholdes i perioden xx.xx.xx – xx.xx.xx. 
Du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere et arbeid og vurdere deg selv. 
 

Planlegging  
Prøvenemnda skal motta plan for arbeidet: Dato:                kl. 
Det planlagte arbeidet gjennomføres over x dager. 
 

Du skal vurdere ditt eget arbeid med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål og 
vurderingsgrunnlaget du får utlevert sammen med oppgaven.  
 

Det er viktig at du som skal opp til fag/svenneprøven kjenner læreplanen for faget og 
fagområdet godt før prøven avlegges. Læreplan i ……………………………………….finner du på 
følgende lenke: https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner 
 
Prøvenemnda har taushetsplikt både under og etter prøven, alle taushetsbelagte 
opplysninger behandles konfidensielt. 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er noen spørsmål omkring 
fagprøven. 
 
Med hilsen 

Prøvenemnda i …………………………………. 

Navn prøveleder 

Tlf. arbeid:                                                                                                                                                                  
Tlf. mobil:   

e-post: 

https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner

