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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: 2 virkedager 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

1,5 time 5,5 timer 1 time 

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang: 

Disse rutiner skal være et hjelpemiddel for kandidaten og bedriften for forberedelse og 

gjennomføring av fagprøven. 

Prøven avlegges vanligvis i lærebedriften og tilpasses i størst mulig grad den daglige drift og 

bedriftens produksjon på prøvedagen. 

Prøvenemnda utarbeider selve fagprøven. Det er prøvenemndas ansvar at prøven er utformet slik at 

kandidatens helhetlige kompetanse kan vurderes. Jfr. læreplanens formål, hovedområder og 

kompetansemål. En ansvarlig person fra bedriften må være tilgjengelig for nemnda hele dagen. 

Representant for fagforeningen skal være orientert om fagprøven. 

Definisjoner. 

Fagområde:  

Med fagområde menes alle produksjonsprosessene i bedriften. Kandidaten skal ha kjennskap til hele 

fagområdet.  

Prøveområde/fordypningsområde:  

Prøveområdet kan i små bedrifter være hele fagområdet. I større bedrifter kan prøveområdet være 

en produksjonslinje evt. en del av en produksjonslinje. 

 

Hjelpemidler 

Analyseutstyr/verktøy/produktdatablader/resepter/KS-rutiner/flytskjemaer etc. som kandidaten har 

brukt i læretiden og ellers utstyr som er nødvendig for å overvåke/styre prosessen, skal være 

tilgjengelig under hele fagprøven. En del av dette materiellet vil også nemnda ha behov for å ha 

tilgang til 

Under fagprøven din skal du planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere et arbeid. 

Planlegging: 

Kandidaten skal med utgangspunkt i produksjonen på prøvedagen forklare detaljert gangen i 

prosessen. Alternativt kan dette gjøres under gjennomføringsdelen. Dette avtales med 

prøvenemnda på prøvedagen.  



Kandidaten skal tegne et flytskjema over prosessen som inngår i det valgte prøveområdet. I tillegg til 

de enkelte maskiner som inngår i prosessen skal en også ta med hvor innsatsstoffer tilsettes, og hvor 

kontrollpunkter/prøvepunkter er.  

I samråd med bedriftsrepresentant og prøvenemnd utarbeider kandidaten en plan for 

gjennomføring av fagprøven. 

Gjennomføring. 

Kandidaten overvåker/styrer og forklarer prosessen i henhold til oppsatt plan. Kvalitets- og 

hygienetester utføres. Loggbøker, kontrollskjemaer etc. føres etter bedriftens rutiner. Prøvenemnda 

observerer kandidatens arbeid under hele fagprøven. Kandidatens arbeid i forhold til kvalitetssikring 

og HMS vektlegges, i tillegg til håndtering av utstyr, overvåking/styring/regulering av prosessen.  

Prøvenemnda stiller spørsmål underveis.  

Det er viktig å understreke at nemnda forventer at det er kandidaten som skal være den ledende 

operatøren denne dagen. Avgjørelser som fattes vedrørende prosessen, skal kandidaten være 

delaktig i. Kandidaten skal også være den som tar ansvar for å søke bistand fra andre avdelinger når 

kandidaten selv ikke kan løse et eventuelt problem. Nemnda forventer at bedriften orienterer sine 

ansatte om kandidatens rolle denne dagen.  

Dokumentasjon 

Kandidaten gir en oppsummering av arbeidet og redegjør for eventuelle loggføringer, 

analyseresultater etc. Med bakgrunn i arbeidsplan/gjennomføring og dokumentasjon har 

prøvenemnda anledning til å stille spørsmål og eventuelt be om en mer utfyllende redegjørelse. 

Vurdering av eget arbeid 

Kandidaten vurderer eget arbeid i forhold til den plan som ble utarbeidet under planleggingsdelen. 

Det betyr at både planlegging, gjennomføring og dokumentasjonsdel skal inngå i vurderingen. 

Vurdering av planleggings- og dokumentasjonsdel skal vektlegge innhold, og ikke den skriftlige 

fremføringen. 

 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                    
Det presiseres at det er kompetansemålene i læreplanen kandidaten skal prøves i. Det er derfor viktig 

at både kandidat og bedrift kjenner godt til disse målene på forhånd. Bedriften må sørge for å 

informere sine ansatte om at det skal foregå en fagprøve den aktuelle dagen. 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-

svenneprover/ 

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: 

✓ Fagkunnskap  

✓ Mattrygghet 

✓ Kvalitetssikring / IK mat 

✓ Kjennskap til lover og forskrifter 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/


✓ Forståelse for fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP / Trygg Mat) 

✓ Hensyn til Helse, Miljø og Sikkerhet. 
 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Meget god fagkunnskap og 

fagforståelse 

Meget god evne til å 

planlegge/begrunne, 

gjennomføre, vurdere og 

dokumentere eget arbeid. 

Klarer å bruke fagkunnskap fra 

flere fagområder og klarer å se 

sammenhengen mellom 

råvare og ferdig produkt 

Har meget god innsikt i 

mattrygghet, HACCP, lover og 

forskrifter 

Har meget god forståelse for 

HMS og kan knytte generell 

HMS-kunnskap til rutiner og 

prosedyrer i egen bedrift. 

Har god fagkunnskap og 

fagforståelse 

Planlegger/begrunner, 

gjennomfører og vurderer og 

dokumenterer eget arbeid 

Klarer å bruke noe 

fagkunnskap og se 

sammenhengen mellom råvare 

og ferdig produkt 

Har god innsikt i mattrygghet, 

HACCP, lover og forskrifter 

Har forståelse for HMS og kan 

knytte generell HMS-kunnskap 

til rutiner og prosedyrer i egen 

bedrift. 

Liten fagkunnskap og 

fagforståelse 

Mangelfull evne til å 

planlegge/begrunne, 

gjennomføre og vurdere og 

dokumentere eget arbeid 

Har dårlig fagkunnskap og ser i 

liten grad sammenheng 

mellom ulike fagområder 

Har dårlig innsikt i 

mattrygghet, HACCP, lover og 

forskrifter 

Mangelfull forståelse for HMS  

 

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 

     

 

 


