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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

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

svenneprover/ 

Oppgavetekst: Planteproduksjon, plantebruk og omsetning 

• Planlegge å gjennomføre planteproduksjon. Vedlikeholde og etablere plantefelt eller 
produksjonssted. 

• Begrunne arbeidsoppgavene: forarbeid, etablering/produksjon og etterarbeid 

• Gi en begrunnelse av plantevalg og oppbygging av grøntanlegget, gi veiledning om 
vedlikehold 

• Gi begrunnelse for sortsvalg i produksjon, samt valg av produksjonsmetode 

• Fokus på kvalitet, effektivitet, håndlag og presisjon og omsetning 
 

Eksempel på oppgaver: 

Rehabilitering av plantebed (tema: plantekunnskap, form og farge, økonomi, bruk av planter i 

offentlig rom) 

Lag en presentasjon av sommerblomster (tema, plantekunnskap, salg og markedsføring, økonomi, 

kundebehandling) 

Produksjon av sommerblomster. Tar utgangspunkt i status og beskriver hele prosessen (før g eter) 

(tema: formering, styre utvikling av planter, plantevern, økonomi) 

 En oppgave knyttet mot produksjon (grønnsak, krydder osv.) Tar utgangspunkt i status og beskriver 

hele prosessen (før og etter). Alle mål i læreplanen kan trekkes inn. 

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

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

 

• planteproduksjon: Det inkluderer livsprosessene i plantene og betydningen av ulike 
vekstfaktorer. I hovedområdet inngår plantevern, dyrkningsmedier, regulering av 
vekstfaktorer og optimalisering av utbyttet. 

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


• Plantebruk: Hovedmålet omfatter bruk av planter og planteprodukter. Sammenheng 
mellom planter og menneskets helse og trivsel. Kvalitets- og miljøkrav og bruk og 
vedlikehold av planteslag både ute og inne. 

• Omsetning: Hovedmålet omfater planlegging og salg av gartnertjenester og 
gartnerprodukter til kunder 

 

Vurderingsgrunnlag for oppgaven: 

Prøvenemnd har ansvar for at kandidaten får vurderingsgrunnlag (kriterier og kjennetegn på 

måloppnåelse) for fag- /svenneprøve og kompetanseprøven. 

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

prøvenemnda vil legge vekt på: 

✓ HMS  
✓ Evne til å planlegge og vurdere eget arbeid 
✓ Fagkunnskap, herunder kunnskap om regelverk, standarder, kvalitetssystemer og 

dokumentasjon 
✓ Kunnskap om planteproduksjon og plantebruk 
✓ Forstår sammenhenger mellom de fire hovedområdene i faget 
✓ Systematikk i arbeidet  
✓ Forståelse av økonomi i alle ledd 

D 

ette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Følger krav til HMS og kan 

begrunne hvorfor. 

Har en god, funksjonell plan 

for arbeidet og meget god 

vurderingsevne og stor grad av 

refleksjon; 

Er faglig sterk og kjenner og 

bruker regelverk, standarder 

og kvalitetssystemer i 

arbeidet; følger alle krav til 

dokumentasjon; 

Har meget god kunnskap om 

planteproduksjon og 

plantebruk, både 

konvensjonell og økologisk 

Kjenner målene i læreplanen 

og er meget god til å se faglige 

sammenhenger  

Følger krav til HMS og forstår 

hvorfor. 

Har en plan for arbeidet som i 

stor grad fungerer og kan 

vurdere eget arbeid; 

Har god fagkunnskap og 

arbeider i henhold til 

regelverk, standarder og 

kvalitetssystemer; 

dokumenterer, men noen 

mangler; 

Har tilstrekkelig kunnskap om 

planteproduksjon og 

plantebruk; 

 

Kjenner stort sett læreplanen 

og ser faglige sammenhenger 

Arbeider ikke i henhold til krav 

til HMS; 

Har en mangelfull planlegging 

og klarer i liten grad å 

reflektere over eget arbeid; 

Har mangelfull kunnskap om 

faget og arbeider i liten grad 

etter gjeldende regelverk; 

dårlig dokumentasjon; 

 

Har mangelfull kunnskap om 

planteproduksjon og 

plantebruk 

Har dårlig kjennskap til 

læreplanen og klarer i liten 

grad å se sammenhengen 

mellom de ulike områdene i 

faget; 



Arbeider systematisk og har 

meget god orden; 

Tar bevisste økonomiske valg 

både når det gjelder 

kostnadseffektiv produksjon, 

salg og drift; ¨ 

Har god kjennskap til 

markedsbehov og stor evne til 

endring og tilpassing. Er 

profesjonell i møte med 

kunder og leverandører. 

Arbeider for det meste 

systematisk og har god orden; 

Ser sammenhengen mellom 

egne valg og økonomi både 

når det gjelder produksjon, 

salg og drift; 

Har en viss markedsforståelse 

og evne til endring og 

tilpassing;  

Kan behandle kunder på en 

god måte;. 

Har liten systematikk i arbeidet 

og manglende orden; 

Har liten eller ingen økonomisk 

forståelse; 

 

Ser i liten grad sammenhengen 

mellom egne valg, produksjon 

og markedets behov; 

 

 

6)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 

 


