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Innhold i den praktiske svenne- og kompetanse prøven: 

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

tidsramme av 2 virkedager. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang: 

 1.Planlegging, dag 1 

Du skal utarbeide en skriftlig arbeidsplan for dag 2. Planen skal sendes tilbake til nemda via epost. 

Arbeidsplanen er en del av prøven og vil være med i bedømmelsen. 

- Oppveiing kan gjøres dagen i forveien 
- Nemda kan be om å få se oppskriftene ved behov 

 

2. Gjennomføring, dag 2 

Den praktiske gjennomføringen som nemnda er til stede på, varer i 6 timer. 

(Ønsker du pause underveis, avtales dette før prøven starter og pausetiden legges til) 

Du skal utføre alle arbeidsoppgavene som er en del av prøven din. Det står oppført i oppgaveteksten 

når det er tillatt med hel/halvfabrikat, ellers er det ikke tillatt . 

Under prøven kan du få spørsmål relatert til oppgaven du driver med. 

3. Egenvurdering 

Innenfor de 6 timene skal du på vedlagt skjema skriftlig vurdere ditt eget arbeid.  

Ta med det du er fornøyd med og det du mener kunne vært gjort annerledes.  Dette kan gjerne 

gjøres underveis i prøven. 

4. Dokumentasjon 

Etter 6 timer skal alle produkter være klare og utstilt for vurdering. Kandidaten og nemda går 

sammen og vurderer hvert produkt, alle produkter vil bli smakt på. 

- Utstillingsbord kan stå ferdig før prøven starter, kandidaten må selv legge produktene på 
plass innenfor prøvetiden. 

 

Kandidaten må ta forbehold om at det vil komme fagspørsmål knyttet til de gitte oppgavene, innen 

HMS og IK-MAT. 

 



5. Vurderingssamtale 

Etter de 6 timene skal prøvenemda og kandidaten gjennomføre en vurderingssamtale. Her kan du 

muntlig utfylle din egenvurdering 

Tillatt hjelp  

- Du kan få hjelp til oppvask ( sette utstyr inn og ut av oppvaskmaskin ) under prøven, MEN 

har selv ansvar å legge utstyr til vask 

- Der hvor det er vesentlig distanse mellom oppvask og prøveområde, kan du få mer hjelp til 

oppvask, dette vurderes ved oppmøte prøvedag 

- Det er IKKE tillatt med ryddehjelp under prøven (kosting av bord, kosting av gulv, vasking av 

bord, rydde bort utstyr / råvarer  ) Dette har du selv ansvar for. 

- Ellers er alle hjelpemidler du har hatt tilgjengelig i læretida di 

Andre opplysninger 

En representant fra bedriften skal være tilstede ved oppstart og ved avslutning av prøven.  

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): 

• Hensyn til HMS og IK mat systemene 

• Håndlag 

• Ressursbruk 

• Selvstendighet 

• Tidsforbruk 

• Problemløsningsevne 

• Ansvar 
 

Kjennetegn på måloppnåelse 

- Kandidaten har produkter som følger alle kvalitetskrav 
- Kan svare godt og reflektert på faglig spørsmål 
-  Har arbeidet i samsvar med arbeidsplan og har en 

svært god utnyttelse av ressurser 
- Ferdig utstilt innen tiden 
- Har utvist kreativitet og vist stor grad av 

selvstendighet i valg og gjennomføring 
- Har karakter bestått / meget bestått på alle produkter 
- Viser god hygiene og orden 
- Viser ansvarlighet i produktrekkefølge og produksjon , 

både i forhold til maskiner og utstyr og råvarer og 
jobber hurtig og kontrollert.  

Bestått meget godt  

   

- Produktene følger stort kvalitetskravene 
- Kan gi nødvendige svar på faglige spørmål 

Bestått  

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


- Har arbeidet i samsvar med arbeidsplan, men kan ha 
noen avvik. 

- Ferdig med produktene innen tiden 
- Jobber stort sett selvstendig og er i blant kreativ 
- Viser god hygiene og orden  
- Viser ansvarlighet i produktrekkefølge og produksjon , 

både i forhold til maskiner og utstyr og råvarer. 
- Opptil 2 produkter er ikke salgsvare, men kandidaten 

kan gi en faglig god begrunnelse på hvorfor disse ikke 
kan selges, for å oppnå karakteren bestått.   

   

- Det er større avvik i forhold til arbeidsplan 
- dårlig planleggingsdel/ generelt dårlig utførte 

oppgaver 
- Er til dels uselvstendig og viser lite kreativitet i sine 

valg. 
- Har dårlig hygiene og orden 
- Mangler 1 produkt ( ikke produsert ) 
- Har karakter ikke bestått på en til flere oppgaver 
- 2 produkter er ikke salgsvare, kan ikke forklare 

hvorfor begge disse to ikke er salgbare. 
- Hvis flere faktorer mangler og du ikke er ferdig innen 

tiden ( mangler produkter, ikke utstilt innen tiden, 
flere halvferdige produkter, ikke utfylt 
egenvurdering), vil det bidra til karakteren ikke 
bestått. 

Ikke bestått  

 

Alle oppgavene du får skal utføres, og oppgavene tilpasses lokalt. Oppgavene 

under er eksempler: 

Du må vise utregning for produktets grovhet. 

Nr: Produkt Ikke 

bestått 

Bestått 

 

Bestått meget  godt 

1 Brød, grovhet  50% -  100% Noen 

brød rundstekt – frittstående 

Noen brød formstekt 

Antall:    ……..stk………gram 

   

Håndoppslag av minst 5 brød    

2 Brød, grovhet 0% - 50% 
rundstekt – frittstående 
 

Antall:………..stk………gram 

   



Håndoppslag av minst 5 brød    

4 Brød grovhet 100 % grovt 

 

Antall:………..stk………gram 

   

Håndoppslag av minst 5 brød    

5 Valgfritt brød 

 

Antall:………..stk………gram 

   

 Håndoppslag av minst 5 brød    

 

OPPGAVE  2  WIENERBAKST  

Alle oppgavene skal utføres 

Nr: Produkt Ikke 

bestått 

Bestått 

 

Bestått meget  godt 

1 Wienerdeig  ……..liter 

Innpakking av fett og 1. tur 

(kjevling) gjøres for hand 

   

2 1 stk kringle    

3 3 typer små wienerbrød,  

den ene typen er for personer med 

nøtteallergi. 

   

 Glasering / dekorering    

 

OPPGAVE   3 SØT  HVETEBAKST 

 

Du skal lage to produkter: 

Ett av produktene 1 – 6 trekkes av nemda. Produkt 7 er obligatorisk. 

Nr Produkt Ikke 

bestått 

Bestått 

 

Bestått meget  godt 

1 Julekake  

Antall:    ……..stk………gram 

   



2 Hveteboller 

Antall:    ……..stk………gram 

   

3 Skoleboller – brød 

Antall:    ……..stk………gram 

   

4 Skillingsboller 

Antall:    ……..stk………gram 

   

5 Kanelstenger 

Antall:    ……..stk………gram 

   

6 Hvetestenger fylte 

Antall:    ……..stk………gram 

   

7 Valgfri type hvetebakst med eller 

uten gjær 

Antall:    ……..stk………gram 

   

 

OPPGAVE  4  SMÅBAKST 

Du skal lage tre  produkter. 

To  av produktene 1 – 5 trekkes av nemda. Produkt 7 er obligatorisk. 

En av oppgavene gjøres som håndoppslag.  

 

Nr Produkt Ikke bestått Bestått Bestått meget  godt 

1 Rundstykker fine 

 Antall:   ……..stk………gram  

   

2 Baguetter 

Antall:    ……..stk………gram 

   

3 Foccacia   

   Antall:    ……..stk………gram 

   

4 Horn 

Antall:    ……..stk………gram  

   

5 Briks 

 Antall:    ……..stk………gram 

   

6 Rundstykker grove 

 Antall:   ……..stk………gram 

   



7 Valgfri type 

Antall:   ……..stk………gram 

   

 Håndoppslag     

 

 

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 

 

Avsluttende 

vurdering 

    

IB B BM Sted Dato 

     

 

 

 


