
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Fag-/ Kompetanseprøve  kokkefaget 

Navn på kandidat nn 

Tidsramme dag 1.  09.30-15-30 

dag 2. 0 8.00- 16.30  (30 min pause) 

Prøvested/bedrift:  

 

                                      

Navn prøvenemndsmedlem Telefon nr. 

Leder:  

Epost leder:  

Medlem:  

Epost medlem:  

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

http://www.vtfk.no/


1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

        Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentas

jon 

2,5 timer 11 timer 0,5 timer 

 

 

 

2)  Oppgave 

Grovkjøkken: 

Utbening av svinelår 

Paideig 

Svinekraft 

Lunsj (rett 1): Serveres klokken 11.30 til 4 personer 

 

Pai med ost, valgfritt garnityr, gresk salat og tzatziki, 

Valgfri gjærbakst 

 

Kake (rett 2)  Serveres klokken 12.00  

 

Valgfri kake 

 

Forrett (rett 3):  Serveres klokken 14.40 til 4 personer 

 

Blomkålsuppe 

 

 

Middag (rett 4): Serveres klokken 15.00 til 4 personer 

 



Svinestek, saus på kraft, surkål,  brokkoli, gulrot med forskjellige tilberedningsprinsipper, valgfri 

poteter 

 

Dessert (rett 4): Serveres klokken 15.20 til 4 personer 

 

Sjokoladefondant med valgfritt tilbehør 

 

Du skal planlegge:  

 

arbeidsplan,  

 

oppskrifter,  

 

mengdeberegning  

 

og bestille råvarer.  

 

 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                    
https://sokeresultat.udir.no/finn-

lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift 

 

4)   Vurderingskriterier: 

Det skal foretas en helhetlig vurdering av kandidatens prestasjoner under fagprøven.  Alle de fire 

delene; planleggings-, gjennomførings-, egenvurderings- og dokumentasjonsdelen skal være med i 

vurderingen.  I den skriftlige og muntlige fremstillingen er det innholdet som skal vektlegges, ikke 

den skriftlige eller muntlige fremstillingsevnen. 

 

 

 

Kriterier som vektlegges i fagprøven med følgende kritiske punkter: 

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


Hygiene/  

kvalitetskontroll 

 

Grovt / varmt - kjøkken 

arbeid 

Koldtkjøkkenarbeid Menylære 

 /Samarbeid 

 

- Håndvask  

 

- Korrekt uniform 

 

- Kvalitetskontroll på 

råvarer 

 

- Forebygge          

kryssforurensing  

 

- Avkjølt lagring   

 

- Orden på 

arbeidsplassen 

 

- Evne til å vurdere 

eget utført arbeid i 

forhold til 

forskriftene 

 

 

 

- Riktig utført tilberedning 

 

- Riktig arbeidsteknikk  

 

- Justerte oppskrifter ved 

behov  

 

- Presentasjon/ utseende/ 

  kreativitet 

 

- Smak, konsistens 

 

- Svinn/ alternativt bruk 

 

- Tidsdisponering 

 

- Riktig utført 

tilberedning 

 

- Riktig 

arbeidsteknikk  

 

- Justere oppskrifter 

ved behov 

 

- Presentasjon/ 

utseende/ kreativitet 

 

- Smak, konsistens 

 

- Svinn/ alternativt 

bruk 

 

- Tidsdisponering 

 

- Ta hensyn til 

sesong, 

menynøkkel og 

råvaretilgang. 

 

- Mengde 

beregning 

 

- Evt. samarbeid 

med servitører 

 

- Samarbeid om 

utstyr 

 

- Samarbeid 

med kolleger 

 

- Samarbeid 

med nemnden 

 

 

 

 

 

5)Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til 

oppgavens kompetansemål: 



Kompetansemål: Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til 

kvalitet: 

Forberedelser 

hygiene og 

kvalitetssikring, bransje, 

bedrift og miljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høy kompetanse 

(bestått meget 

godt) 

Relevant dokumentasjon og gode, 

reflekterte begrunnelser 

Orden og struktur på arbeidet 

Ferdig innenfor tidsrammen 

Fullstendig bestillingsliste 

Følger og forstår hygieneforskrifter 

Middels 

kompetanse 

(bestått) 

Relevant dokumentasjon, men rom for 

forbedringer 

Gått utover tidsrammen 

God fagforståelse og forståelse for hygiene 

Ufullstendig bestillingsliste 

 

Lav kompetanse 

(ikke bestått) 

Mangelfull /ufullstendig dokumentasjon og 

planlegging 

Manglende bestillingsliste 

Liten fagforståelse  

Ikke ferdig innenfor tidsrammen 

 

Kompetansemål: Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til 

kvalitet: 

Lunsj og middag 

(råvarer og produksjon) 

 

 

 

 

 

 

 

Høy kompetanse 

(bestått meget 

godt): 

 

 

 

Gjennomgående meget god innenfor 

produksjon, teknikk, forståelse og 

presentasjon 

Selvstendig 

Viser kreativitet og har stor interesse for 

faget 

Ferdig innenfor tidsrammen 

Middels 

kompetanse 

(bestått) 

 

God innenfor de ovennevnte områdene 

Stort sett selvstendig og arbeider 

systematisk 

Viser noe kreativitet og interesse 



Ikke gått langt utover tidsrammen 

Lav kompetanse 

(ikke bestått) 

Manglende kunnskaper og forståelse av 

produksjon, teknikker og presentasjon. 

Liten grad av faglig innsikt. Ikke ferdig 

innen tidsfristen. 

Liten grad av orden og systematisk 

gjennomføring. 

 

 

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 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


