
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Svenne-/kompetanseprøve i butikkslakterfaget 

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: 2 virkedager 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Planlegging for gjennomføring: 

Du kan bruke en dag, 6 timer fra 0900-1500 til å planlegge. Planleggingsdelen skal være 

skriftlig og fremlegges via mail klokken 1500. Prøvenemden er tilgjengelig på telefon i 

planleggingsdelen. Alle hjelpemidler er tilgjengelige. 

Det skal fremlegges alt av dokumentasjon som trengs. dvs: resepter, kalkyle og tidsplan med 

fremgangsmåter. Begrunnelse for valgene du har tatt og hvorfor du velger å gjøre 

oppgavene i hvilken rekkefølge. 

Husk ik-mat og forskrifter. 

Gjennomføring av prøven: 

Valgfritt starttidspunkt.  Du har 8 timer til rådighet derav 30 min spisepause. 

Dokumentasjon og egenvurdering er de siste 20 minuttene av dagen. Kandidaten kan ha en 

person til hjelp (rydding, henting av råvarer osv.) 

Alle hjelpemidler er tilgjengelige. 

Før prøven kan gjennomføres, må bedriften/praksiskandidaten oppnevne en tilsynsperson. 

Tilsynspersonen bør være tillitsvalgt, verneombud eller lignende. Dersom bedriften ikke har 

dette, bes bedriften finne en person som er så nøytral som mulig i forhold til kandidaten. 

 

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: 

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


   

✓ Planlegging og dokumentasjon 
✓ Hygiene  
✓ Forskrifter og intern kontroll, IK-mat 
✓ Arbeidsteknikk og økonomi  
✓ Kvalitet, smak og presentasjon 
✓ Produksjon 
✓ Kundebehandling og service 

 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Meget god forståelse for faget. 

Meget god dokumentasjon og 

planlegging med begrunnelser, 

kalkyler, resept og tidsplan. 

Kan praktisere og redegjøre for 

god hygiene. 

God gjennomføring av 

varemottak, temperatur, 

kvalitet, kvalitetskontroll og 

kan formidle dette.  

Meget god arbeidsteknikk og 

videreforedling. 

God forståelse for økonomi og 

salgbarhet. 

Høy kvalitet i forhold til smak 

og presentasjon 

Kreativ i valg av produkt, 

selvstendig, ryddig og god til å 

samarbeide. 

Holder tidsrammen og tar 

ansvar. 

God forståelse for faget. 

God dokumentasjon og 

planlegging med begrunnelser, 

kalkyler, resept og tidsplan. 

Kan praktisere for god hygiene. 

God gjennomføring av 

varemottak, temperatur og 

kvalitet, kvalitetskontroll. 

God arbeidsteknikk og 

videreforedling. 

Forståelse for økonomi;  

Salgbare produkter, 

selvstendig, ryddig og 

samarbeider. 

Holder tidsrammen og tar 

ansvar 

Dårlig praktisering av og 

forståelse for hygiene. 

Viser lite evne til å planlegge. 

Gjennomfører oppgaven 

mangelfullt. 

Viser dårlig arbeidsteknikk. 

Uryddig arbeidsområde. 

Produktene er ikke salgbare. 

Har liten økonomisk forståelse. 

Klarer ikke å løse oppgaven på 

angitt tid. 

 

 

 

 

 



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 

     

 

 

 

 


