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

svenneprover/ 

(Kan ev lages på eget ark) 

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 for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

Vurderingskriterier 

Oppgaven vil vektlegge disse fagene: 

Råvare og produksjon: 
  
Hovedområdet handler om behandling og utnyttelse av råvarer. Egenskaper og bruksområder står 
sentralt. Kunne utnytte, tilberede og anrette råvarer på en økonomisk, etnisk og kvalitetsmessig best 
mulig måte.  
 
Meny: 

Hovedområde handler om planlegging av meny til daglig drift, spesielle anledninger. Sammensetning 

av råvarer, sesongaspekter, spesialkost, riktig språk, meny. Videre omfatter det spesial kost 

(Allergier) tilpasninger, og porsjonsberegning. Vekt på smaksopplevelser, estetikk, ernæring.  Riktig 

bruk av fagterminologi inngår. 

Hygiene og kvalitetsstyring: 

Hovedområdet omhandler mattrygghet i alle ledd. Varemottak, lagring, bearbeiding anretning og 

servering av måltider. Det omfatter gjeldende regelverk og 

kvalitetssystemer med vekt på produksjonshygiene, 

næringsmiddelhygiene, og personlig hygiene.  

Bransje, bedrift og miljø:   

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


 Hovedområdet handler om organisering, arbeidsforhold, økonomi, resultat, service, samarbeid, og 

kommunikasjon. Det omfatter videre Helse, miljø og sikkerhet. Etikk og relevante regelverk. 

Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne 
(kompetansemål): 

Nivå:  Kjennetegn for måloppnåelse: 
 

a) planlegge, gjennomføre, 
dokumentere og vurdere eget 
arbeid i samsvar med 
gjeldende regelverk og andre 
styringsdokumenter   

Ikke bestått Mangelfull planlegging og vurdering. 
Kandidaten er lite selvstendig i arbeid med å 
finne løsninger i forbindelser med planlegging, 
valg av løsninger,  og utstyr. 

Bestått Vet hvorfor orden og planlegging er viktig. Har 
orden og planlegging i arbeidet sitt.  

Meget godt 
bestått 

Viser god orden, planlegging og vurdering av 
eget arbeid. Kandidaten er kreativ, og 
selvstendig. Benytter gode løsninger i 
forbindelse med planlegging. Arbeidet 
gjennomføres med faglig høy standard på 
sluttproduktet.  

b) planlegge, tilberede og 
anrette retter og måltider ut 
fra grunnleggende metoder, og 
ivareta estetiske og sensoriske 
egenskaper og hensynet til 
næringsverdi og økonomi  

Ikke bestått Kandidaten kan enkel anvendelse av råvarer, 
Anvender enkle tilberedningsmetoder men 
arbeidet er av mangelfull kvalitet. 

Bestått Kandidaten kan anvende råvarer på en faglig 
forsvarlig måte.  Kan bruke de mest brukte 
tilberedningsmetodene. Sluttproduktet ligger 
på et godt faglig nivå. 

Meget godt 
bestått 

Kandidaten kan anvende råvarene på en faglig 
forsvarlig og økonomisk måte, Har god 
forståelse av mengdeberegning og økonomisk 
anvendelse av råvarer, Anvende flere 
tilberedningsmetoder, Kandidaten er kreativ 
og selvstendig og finner gode løsninger og valg 
av råvarer og produksjon. Arbeidet er av høy 
kvalitet. 

c) bruke egnede maskiner og 
egnet utstyr i 
produksjonsprosessen  

Ikke bestått Bruker utstyr som ikke passer til oppgaven. Er 
lite selvstendig i arbeidet med å finne gode 
løsninger og planlegging i valg av produkter og 
utstyr. 

Bestått Viser god og riktig bruk av håndverktøy og 
maskiner. Kandidaten samarbeider godt med 
andre om valg av utstyr, og produkter.  

Meget godt 
bestått 

Viser god og riktig bruk av håndverktøy og 
maskiner. Kan anvende riktige verktøy og 
maskiner til riktig oppgave. Kan renhold og 
vedlikehold av maskiner. Viser forståelse, og 
arbeidet er av høy kvalitet.  



d) praktisere god personlig 
hygiene, produksjonshygiene 
og godt renhold i  
samsvar med gjeldende 
regelverk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikke bestått Viser dårlig forståelse for personlig hygiene 
(uniform, sminke, håndvask) Og det foreligger 
kritiske mangler når det gjelder sikkerhet og 
hygiene. 

Dårlig orden på arbeidsplassen 

Bestått Forstår betydningen av hygiene i henhold til 
lover, forskrifter og avhengighet av dem for 
bedriftens eksistens.  
Kan jobbe i henhold til regler, lover og 
forskrifter. Arbeidet er av god kvalitet, med 
rimelig god standard på sluttprodukt. I henhold 
til bransjenes krav og rammer. 

Meget godt 
bestått 

Viser stor forståelse for personlig hygiene  

Viser stor forståelse for orden og hygiene i 
produksjon og på arbeidsplassen 

Viser god forståelse for behandling av råvarer, 
kryss smitte og riktig temperatur ved kjøl og 
varmehold. Arbeidet  er av høy kvalitet, og 
gjennomført i  overensstemmelser med 
gjeldene HMS regler. 

e) komponere menyer og lage 
måltider ut fra hensyn til kultur 
og religion   
 
 
- gi råd om daglig kost og 
spesialkost 

Ikke bestått Mangelfull innsikt i menysammensetning. Slutt 
produktet er utilstrekkelig og vil være vanskelig 
å levere/ selge videre til kunde/gjest. 

Bestått Innsikt i menysammensetning. 
Kunne forklare valgene av den komponerte 
meny mht. sesong, råvarer, 
tilberedningsmetode, gjentakelse, farger og 
smak. Arbeidet er av rimelig god standard. 

Meget godt 
bestått 

Stor innsikt i menysammensetning. 
Kunne drøfte og vurdere den komponerte 
menyen mht. sesong, råvarer, 
tilberedningsmetode, gjentakelse, farger og 
smak. Reflektere over konsekvensene. 
Sluttproduktet ligger på et faglig høyt nivå. 

i) bruke relevante faguttrykk 
 

Ikke bestått Ikke kjent med relevante faguttrykk 

Bestått Kjent med relevante faguttrykk 
Meget godt 
bestått 

Bruker faguttrykk i praksis. Faglig høy standard. 

 

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 

 

 


