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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:  

Fagprøven består av planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av et arbeid. 

Læreplanen i skogfaget Vg3 (1.8.2016) er grunnlaget for fagprøven. Alle kandidater skal prøves i 

kompetansemål fra begge hovedområdene, «bransjelære» og «skogdrift og skogbrukstiltak». 

Kandidaten kan bli prøvd i alle målene i læreplanen samtidig som prøven skal tilpasses 

lærebedriftens produksjon. 

Bedriften informerer nemnda om hvem som skal være tilsynsrepresentant under fagprøven. 

Kandidaten må sammen med lærebedriften sørge for å ha tilgang til nødvendige maskiner og 

redskap etter avtale med prøvenemnda. 

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 og kjennetegn for oppgaven (vurderingsgrunnlaget): 

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

prøvenemnda vil legge vekt på: 

✓ Faglig forståelse og refleksjon  
✓ Sikkerhet i arbeidet (HMS) 
✓ Kvalitet på arbeidet i forhold til oppdragsgiver, gjeldende regelverk og standarder for 

bransjen 
✓ Evne til å begrunne valg ut fra faglig innsikt, kunnskap og erfaringer 
✓ Evne til planlegging, produksjon og dokumentasjon 
✓ Økonomisk forståelse 
✓ Flyt i arbeidet 
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Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Meget god kjennskap til og 

kunnskap om PEFC, FSC og 

hovedprinsippene i skogloven; 

God forståelse for og kan finne 

fram i planer, kart og GPS og 

kjenner og bruker skjemaer og 

instrukser og følger til enhver 

tid regelverk, miljøstandarder, 

og avtaler; 

Tenker hele tiden sikkerhet og 

forstår og etterlever HMS-

krav; meget god på 

risikovurdering; 

Helhetlig kvalitet på 

arbeidsoppdraget er over hva 

som forventes; 

 

Begrunner alle valg på en 

svært god måte og ser 

alternativer; 

Har en meget god plan for 

arbeidet og følger denne i sin 

produksjon. Dokumenterer alt 

i henhold til kravene for 

bransjen; 

Har fokus på økonomi i 

arbeidet sitt og ser 

sammenhengen mellom 

håndtering av maskiner og 

utstyr, bruk av tid og 

lønnsomhet; Kalkulerer 

driftspris og forstår kalkylen; 

Har svært god flyt i arbeidet; 

 

 

Har kjennskap til og kan 

redegjøre for PEFC, FSC og 

hovedprinsippene i  skogloven; 

Kan finne fram i og bruke 

planer, kart, GPS, skjemaer; 

følger instrukser, regelverk, 

miljøstandarder og avtaler;  

 

Følger krav til HMS og foretar 

risikovurdering;  

 

Kvaliteten på arbeidet som 

utføres er innenfor det som er 

godkjent og det oppdragsgiver 

forventer; 

 

Begrunner de fleste valg; 

 

Har en plan for arbeidet og 

følger denne i stor grad; 

dokumenterer det viktigste; 

 

Forstår sammenhengen 

mellom håndtering av 

maskiner og utstyr, bruk av tid 

og lønnsomhet for bedriften; 

Har kunnskap om driftspris, 

men ser ikke alltid helheten; 

 

Arbeider jevnt; 

Har mangelfull eller ingen 

kjennskap til PEFC, FSC eller 

hovedprinsippene i skogloven; 

Kan i svært liten grad bruke 

planer, kart, GPS, skjemaer og 

følger ikke instrukser, 

regelverk, miljøstandarder 

eller avtaler; 

Har et slurvete og ubevisst 

forhold til HMS og kjenner ikke 

til risikovurdering; 

 

Kvaliteten på arbeidet er ikke 

innenfor regelverk og 

standarder for bransjen;  

 

Kan ikke begrunne valg eller 

forklare disse. 

Har en mangelfull eller ingen 

plan. Produksjonen er tilfeldig 

og dokumentasjonen er 

mangelfull; 

 

Mangler forståelse for 

sammenhengen mellom 

ivaretagelse av maskiner og 

utstyr, bruk av tid og 

lønnsomhet og arbeider uten 

tanke for økonomiske 

konsekvenser; 

Har dårlig flyt og arbeider lite 

hensiktsmessig; 

 



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 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 

 

Avsluttende 

vurdering 

    

IB B BM Sted Dato 

     

 

 

 

 


