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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: fagprøven skal gjennomføres innenfor en 

tidsramme av 5 virkedager. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Lærebedriften/skolen skal komme med forslag til fagprøve. Prøvenemnda vurderer prøven 
og godkjenner den med eventuelle tilføyelser eller fradrag av oppgaver. 
 
Hva skal forslag til prøve inneholde? 
Fagprøven skal inneholde elementer fra både grå og grønn del. Forslag til prøve må 
inneholde nødvendige tegninger og beskrivelse etter NS 3420 slik at det er mulig å utføre 
prøven. Hele prøven bør om mulig avvikles på samme anlegg.  
 

Arbeidsoppgaver som skal være med i fagprøve i anleggsgartnerfaget: 
 
2.2 Nyanlegg, - minst 4 hovedmomenter fra opplæringsplanen. 
Hovedmoment 2c eller 2d og hovedmoment 3b eller 3d må være med. 
 
2.3 Drift og vedlikehold, - minst 1 hovedmoment fra opplæringsplanen. 
Prøvenemnda kan hvis de finner det nødvendig lage en praktisk/teoretisk prøve i et 
hovedmoment til. 
 
2.4 Landmåling, - minst 1 hovedmoment fra opplæringsplanen. 
 
2.5 Maskiner, redskap og utstyr, - minst 1 hovedmoment fra opplæringsplanen. 
 
2.6 Plantekunnskap, skal kunne redegjøre for plantekunnskap. Dersom det ikke er 
tilstrekkelig plantekunnskap i den praktiske oppgaven, vil nemnda stille tilleggsspørsmål. 
 
 
Planleggingsdelen: 
Det skal utarbeides en skriftlig plan over arbeidet etter utdelt kart og beskrivelse. Punkter i 
planleggingsdelen bør være: 
 
 Mål for arbeidet 
 Framdriftsplan 
 Valg av maskiner og utstyr 



 Assistent, handtlanger 
 HMS 
 Materialliste 
 
Det avsettes inntil 4 timer til planleggingsarbeidet. Planen sendes på epost. Nemnda kan be 
kandidaten skrive ut 2 eksemplarer. 
 
Gjennomføring: 
Kandidaten skal arbeide selvstendig etter planen som er laget, innenfor den tidsrammen 
som er stilt til rådighet. 
 
Dokumentasjons og egenvurdering: 
Som en avslutning på prøven skal det lages en kort oppsummering av arbeidet. Denne skal 
inneholde kandidatens egen vurdering av hvordan arbeidet er gjennomført, og bør 
inneholde punktene: 
 
 Hvordan framdriftsplanen ble fulgt 
 Hvilke endringer ble foretatt underveis, og hvorfor 
 Hva som gikk bra/ mindre bra 
 
Det avsettes inntil 4 timer til arbeidet. Dokumentasjon/egenvurdering sendes nemnda 
digitalt. 
 

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

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

4) Sett inn kriterier for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

• HMS, nøyaktighet og struktur 

• Håndverksmessig utførelse 

• Behandling av maskiner, utstyr, verktøy og materiell 

• Forståelse for det utførte arbeidet og evne til å foreslå løsninger 

• Utførelse av arbeidet med tanke på miljø 

• Planlegging av arbeidet 

• Selvstendighet, holdninger og evne til å vurdere eget arbeid 

• Krav til måloppnåelse (salgbart produkt) 

 

 

 

 

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


Dette kjennetegner en karakter: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Stor grad av kunnskap og 

bevissthet i forhold til HMS, 

nøyaktig og strukturert i arbeidet 

 

Høy kvalitet på utført arbeid og 

skisser og teninger der dette 

kreves i oppgaven. 

 

Bevisst valg og bruk av maskiner, 

utstyr, materiell, økonomisk 

forståelse og meget god 

behandling av dette. 

 

Reflekterer over praktisk 

utførelse og kan begrunne valgte 

løsninger og avvik i forhold til 

planlegging og presentere 

relevante løsninger. 

 

Tar alltid miljøhensyn i sitt arbeid 

og forstår hvorfor; 

 

Har en god framdriftsplan og 

følger denne. Har god 

dokumentasjon av arbeidet 

 

Samarbeider godt og viser gode 

holdninger og interesse for faget. 

Jobber selvstendig. 

 

Produktet holder høy kvalitet 

Kjenner og forholder seg 

korrekt til HMS og har struktur 

på anleggsplassen 

 

Grei utførelse innenfor 

toleransekravene i norsk 

standard 

 

Følger vanlig standard i 

forhold til valg og bruk av 

maskiner, utstyr, materiell og 

behandling av dette; vet at 

dette henger sammen med 

økonomi; 

Besvarer og er bevisst faglige 

spørsmål og viser forståelse 

for faglige sammenhenger. 

Kan foreslå enkelte løsninger 

 

Tar stort sett hensyn til miljøet 

 

Har en gjennomførbar 

framdriftsplan og har 

dokumentasjon 

 

Samarbeider bra og har gode 

holdninger i faget. Jobber 

stort sett selvstendig. 

 

Produktet kan selges til avtalt 

pris 

Slurver med HMS, er unøyaktig 

og har lite struktur. 

 

 

Slurv og feil/mangler ved 

utførelse 

 

 

Generelt liten forståelse for valg 

og bruk av maskiner, utstyr, 

materiell og verktøy og 

behandling av dette; ser ikke 

hvordan det henger sammen 

med økonomi. 

 

Ikke utført oppgaven og eller 

ikke besvart faglige spørsmål 

tilfredsstillende. Er ikke i stand 

til å finne faglige løsninger. 

 

Har manglende forståelse for 

miljøhensyn i sitt arbeid. 

 

Mangler plan for arbeidet eller 

har en plan som ikke kan følges 

og mangler dokumentasjon 

 

Manglende samarbeidsevne og 

har ikke de rette holdningene til 

faget. Er uselvstendig og klarer 

ikke å ta egne avgjørelser 

Produktet er ikke salgbart. 

 

 



6)Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven, den 
er gjennomgått av prøvenemnda og 
kandidaten har fått stille spørsmål 

Signatur kandidat: 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

Signatur nemnd: 

Tilsynsperson har fått info og har forstått 
rollen: 

Signatur tilsynsperson: 

 

Bedriften skal oppnevne en tilsynsperson før prøven. Denne skal: 

• Påse at kandidaten har de nødvendige ressurser til prøven 

• Påse at kandidaten skjermes mot forstyrrelser 

• Påse at kandidaten arbeider selvstendig 

• Informere prøvenemnda hvis noe skjer. 

Tilsynspersonen skal ikke delta i vurderingen av kandidatens arbeid. 

Dersom det er søkt om tilrettelegging, kan kandidaten bekrefte 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 

    

IB B BM Sted Dato 

     

 

 

 


