
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Fag-/kompetanseprøve i hestefaget 

Navn på kandidat:  

Tidsramme:  

Prøvested/bedrift:  

 

                                      

Prøveleder: Mobil: 

Epost leder:  

Prøvemedlem:  

Epost medlem:  

Navn tilsynsrepresentant:  

Epost:  

 

http://www.vtfk.no/


 

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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Planlegging, dag 1 Gjennomføring, dag 2 Vurdering/dokumentasjon, 

dag 3 

3 timer 6 timer 4 + 2 timer 

 

2)   Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Dag 1 – Planlegging  3 timer 

Kandidaten skal lage en skriftlig plan for fagprøven. Planen skal inneholde en 

fremdriftsplan for arbeidet, valg av utstyr, hjelpemidler og HMS rutiner. Du står selv 

fritt til å velge rekkefølgen på oppgavene. 

Planleggingsdelen skal leveres prøvenemnda før gjennomføringsdelen starter, den 

skal skrives digitalt. Ta med tre eksemplarer.  

Hjelpemidler som er brukt under opplæringen kan benyttes også under prøven 

Eksempel på oppgave:  

Vis inn- og utslipp:  

- Planlegge at paddocken er klar (port/gjerde) 

- Riktig utstyr hest/leier 

-  Sikring av leieprosessen (hjelpemidler) 

- Sikre slipp 

Dag 2 - Gjennomføring  6 timer 

Gjennomføringsdelen vil være både muntlig og praktisk. Her skal arbeid, valg av utstyr, 

hjelpemidler og hms gjennomføres som planlagt. 

Dag 3 – Gjennomføring + Dokumentasjon/ egenvurdering 4 +2 timer 



Kandidaten skal også forberede en skriftlig dokumentasjon som skal inneholde en 

oppsummering og egenvurdering av det gjennomførte arbeidet. Fremgangsmåter og forhold 

som har hatt betydning for arbeidet skal tas med her.  

Dokumentasjonen/ egenvurderingen skal leveres prøvenemnda under dag tre, og gjennomgås 

med kandidaten som en del av vurderingen.   

Kandidaten leverer sin rapport til prøvenemnda. Denne brukes som et hjelpemiddel når 

prøven oppsummeres. 

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: 

Kandidaten skal i alle oppgavene vise at vedkommende er i stand til å planlegge, vurdere og 
gjennomføre; på en sikker og god måte, som dekker alle de behov som ligger til grunn for 
hestens natur, instinkter og spesielle behov generelt. 

• HMS og risikovurdering, kjennskap til lover og forskrifter i faget 

• Kommunikasjon og håndlag 

• Selvstendighet, holdninger og evne til å vurdere eget arbeid 

• Fagforståelse, herunder valg av materiell og metode og økonomisk forståelse 

• Evne til å foreslå løsninger 

• Utførelse av arbeidet med tanke på miljø (eks. miljøvennlig drift, håndtering av avfall) 

• Evne til å planlegge  

Dette kjennetegner en karakter: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Stor grad av kunnskap og 

bevissthet i forhold til HMS og 

risikovurdering, har et bevisst 

forhold lover og forskrifter som 

regulerer faget. 

Kommuniserer svært godt med 

hest og samarbeidspartnere 

Har et sikkert håndlag. 

Kjenner og forholder seg 

korrekt til HMS vurderer 

risiko; følger lover og 

forskrifter i faget. 

Forstår viktigheten av 

kommunikasjon 

Har et godt håndlag. 

Samarbeider bra og har gode 

Slurver med HMS, er dårlig til å 

vurdere risiko; manglende 

kjennskap til lover og forskrifter 

som regulerer faget. 

Liten forståelse for kommunikasjon 

 

Manglende håndlag 

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


Samarbeider godt og viser gode 

holdninger og interesse for 

faget. Jobber selvstendig. 

Bevisst bruk av materiell og 

valg av metode, økonomisk 

forståelse  

 

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 

Har en god framdriftsplan og 

følger denne. Har god 

dokumentasjon av arbeidet 

 

holdninger i faget. Jobber 

stort sett selvstendig. 

Følger vanlig standard i 

forhold til bruk av materiell 

og metodevalg 

 

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 

 

Manglende samarbeidsevne og har 

ikke de rette holdningene til faget. 

Er uselvstendig og klarer i liten 

grad å ta egne avgjørelser 

Generelt liten forståelse for bruk 

av materiell og valg av metode og 

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 

 

 

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 forstått 
oppgaven og fått stille spørsmål til 
oppgaven 

 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

 

 

 Kandidaten bekrefter at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i henhold 

til vedlagt dokumentasjon 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 



Kandidaten bekrefter med sin underskrift at prøven som er utlevert er 

gjennomgått av prøvenemnda og at den er forstått 

Sted, dato:                                                   Kandidatens underskrift 

 

………………………….                                       ………………………………..…………………… 

 

 


