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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/ 

(Kan ev lages på eget ark) 

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  
✓ Fagkunnskap, herunder kunnskap om regelverk, standarder, kvalitetssystemer og 

dokumentasjon 
✓ Forstår sammenhenger i faget 
✓ Orden, systematikk i arbeidet 
✓ Økonomiforståelse 

 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Vurderer risiko, følger krav til 

HMS og kan begrunne 

viktigheten av dette. Kan 

bruke og vedlikeholde HMS-

systemer;  

Er faglig sterk og kjenner og 

bruker regelverk, standarder 

og kvalitetssystemer i 

arbeidet; følger alle krav til 

dokumentasjon; 

Følger krav til HMS og kan 

vurdere risiko ved 

arbeidsoppgaver; 

 

Har god fagkunnskap og 

arbeider i henhold til 

regelverk, standarder og 

kvalitetssystemer; 

dokumenterer, men noen 

mangler; 

Arbeider ikke i henhold til krav 

til HMS og har ikke forståelse 

for risikovurdering; 

 

Har mangelfull kunnskap om 

faget og arbeider i liten grad 

etter gjeldende regelverk; 

dårlig dokumentasjon; 

 

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


Kjenner målene i læreplanen 

og er meget god til å se faglige 

sammenhenger  

 

Arbeider systematisk og har 

meget god orden; 

Tar bevisste økonomiske valg; 

 

Kjenner stort sett læreplanen 

og ser faglige sammenhenger 

 

Arbeider for det meste 

systematisk og har grei orden; 

Ser sammenhengen mellom 

egne valg og økonomi 

Har dårlig kjennskap til 

læreplanen og klarer i liten 

grad å se sammenhengen 

mellom de ulike områdene i 

faget; 

Har liten systematikk i arbeidet 

og manglende orden; 

Har liten eller ingen 

økonomisk forståelse; 

 

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 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 


