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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: 

Den praktiske fagprøven gjennomføres i løpet av to dager. Dag en får du utdelt fagprøven 

innen avtalt tidspunkt. Planlegging uføres dag en og leveres på epost, samt fysisk kl 8 dag to 

til sensorene. Dag to utføres den praktiske delen på ønsket prøvested. Da vil det i tillegg bli 

gitt en enkel trekkoppgave. (Lærlingen trekker 1 av 5 ukjente oppgaver) Kandidaten kan 

benytte alle tilgjengelige hjelpemidler. 

PLANLEGGING: 
Du skal utarbeide en skriftlig arbeidsplan. Du kan bli bedt om å begrunne de løsninger du 

har valgt. Se etter at du har alle ingrediensene du vil bruke, det er lov å handle utenom 

vareliste.  

DOKUMENTASJON: 
Utregning av mengde til hovedoppgaven(middag og dessert/suppe). Brutto bestilt vare må 

komme tydelig frem etter at koke/stekesvinn og rense/skjæresvinn er utregnet, jamfør 

Matvaretabellen. 

GJENNOMFØRING: 
På hovedoppgaven er det oppgitt antall porsjoner og MJ. Du skal lage 6 porsjoner av lunsj 

og 20 porsjoner til hovedoppgaven (middag og dessert/suppe).  i enten 8,5Mj jamfør 

Kosthåndboken, (Helsedirektoratet 2012). Potetene får du ferdig skrellet. Du skal i tilegg 

produsere 2 ulike spesialkoster av hovedoppgaven(eks suppe / hovedrett eller hovedrett / 

dessert).  Resten anrettes på fat. Andre retter og tidsramme er beskrevet i 

hovedoppgaven.Arbeidsplassen skal være rengjort og ryddig innenfor 

tidsrammen.Prøvenemda har også anledning til å stille spørsmål der de finner dette naturlig. 

Dag to må inkludere en 30 minutters obligatorisk spisepause 

EGENVURDERING/ EVALUERING: 
Lag en kort skriftlig stikkordmessig oppsummering av arbeidet innen du skal gi din 

evaluering av prøven du har gjennomført. 

Pek på det du er fornøyd med og det du mener kunne vært gjort annerledes. 

Prøvenemnda har anledning til å stille spørsmål og foreta en muntlig utdypning fra 

planlegging, gjennomføring, dokumentasjons og egenvurderingsdelen. 

 

 

 

 



3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                     

• Råvarer og produksjon 

• Kostplanlegging og spesialkost 

• Hygiene og kvalitetsstyring 

• Bedrift og miljø 

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: 

✓ Hygiene 
✓ Tidsbruk 
✓ Kunnskap om tilpasset ernæring 
✓ Kunnskap om produksjon og råvarer 
✓ Kreativitet  
✓ Evne til refleksjon over eget arbeid, prosess og resultat 

 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Meget god hygiene 

Rett klokkeslett jfr. 

arbeidsplan  

Rett mengde og rett utregning 

Kreativt menyoppsett tilpasset 

pasientgruppe 

Gjennomføring av egen 

arbeidsplan 

Tidsmessig godt valg av 

produksjonsmetoder 

Meget god råvareutnyttelse 

Presentasjon til rett tid 

(mengde, konsistens, smak, 

farge, tilpasset             

pasientgruppen) 

Stor grad av refleksjon over 

eget arbeid både planlegging, 

gjennomføring og 

dokumentasjon samt kan 

komme med alternative 

løsninger 

God hygiene 

Oversiktlig, gjennomtenkt 

arbeidsplan. 

Riktig mengde med oppsett 

Meny tilpasset pasientgruppe 

(jfr. Retningslinjene) 

Gjennomføring av egen 

arbeidsplan 

Riktig valg av 

produksjonsmetoder 

God råvareutnyttelse 

Bra sluttprodukt 

 

 

Kan forklare egen planlegging, 

gjennomføring og 

dokumentasjon 

 

Dårlig hygiene 

Vesentlig mangelfull 

arbeidsplan 

Feil utregning 

Ufullstendig meny.   

 

Ikke fulgt egen arbeidsplan  

 

Liten kunnskap om 

produksjonsmetoder; 

Dårlig råvareutnyttelse 

Resultat mislykket 

 

 

Liten evne til vurdering av eget 

arbeid 



 

6)Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått ( SETT X ) 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til 
fag- svenne- kompetanseprøven av 
prøvenemnda 

 

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 

     

 

 

 

 

 

 

HOVEDOPPGAVE:  
 



Porsjonsstørrelsen regnes ut i fra Energi og næringstett kost på 8,5Mj 

Lag 6 porsjoner på lunsjen og 20 porsjoner på hovedretten med dessert el. suppe. 

 

Du anretter 2 porsjoner lunsj til klokken _________ 

 

Du anretter 2 porsjoner normalkost i henholdsvis 8,5 og 10 MJ samt 1 porsjon av hver av de 2 

spesialkostene til klokken ________ 

 

• Lunsj: 
 

• Utbeining/ filetering:  

 

 

• Kraft:  

 

 

• Middag:  

 

 

• Suppe: 

 

 

• Dessert:  

 

 

• Spesialkost:  

 

 

• Bakst:  

 

 

• Du får en trekkoppgave på dag 2 der en oppgave/rett blir valgt ut som tileggsoppgave 
 
➢ Denne trekkoppgaven er valgt: _________________________________________ 

 

• Du skal allergenmerke både lunsj og middag på eget ark. 

 

• Du skal loggføre temperaturen på minst en kjøl og en frys i løpet av prøven. Bruk gjerne rutinene 

fra din arbeidsplass. Noter resultatet ned. 


