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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: Oppgaven henter 

kompetansemål fra læreplan i servitørfaget Vg3. Hovedområdene er: 

• drikke, mat og servering 

• salg og service 

• hygiene og kvalitetsstyring 

• bransje, bedrift og miljø. 

 

Du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid. 

 

1. Planlegning av den praktiske oppgaven. Her er inkludert en oppgave om fagterminologi 
innenfor hovedområdene i faget. 

2. Praktisk gjennomføring av serveringsoppgaver. Disse skal følge normene for faget når det 
gjelder frokost, brunch, lunch, buffet, A la Carte og tilberedning servering av kaffe, samt 
bararbeid.  

a. Servering av frokost / brunch. 
 

b. Buffet eller A la Carte. 
i. Klargjøring av lokalet. 

ii. Hygiene. 
iii. Mice an place.  
iv. Oppdekning. 
v. Drikkevarer. 

vi. Underveis og etterarbeid. 
vii. Ferdigstilling av lokalet. 

 

c. Servering av lunsj (buffet eller a la carte) 
i. Klargjøring av lokalet. 

ii. Hygiene. 
iii. Mice an place. 
iv. Oppdekning. 
v. Drikkevarer. 

vi. Presentasjon av mat og drikke. 
vii. Anbefalinger. 



viii. Underveis og etterarbeid. 
ix. Ferdigstilling av lokalet. 

 

d. Servering av middag (buffet eller a la carte 
i. Klargjøring av lokalet. 

ii. Hygiene. 
iii. Mice an place. 
iv. Oppdekning. 
v. Anbefalinger. 

vi. Drikkevarer og vinmeny. 
vii. Alkohol fri alternativer. 

viii. Presentasjon av mat og drikke. 
ix. Underveis og etterarbeid. 
x. Ferdigstilling av lokalet. 

 

e. Tilberedning og servering av kaffe 
i. Kunnskaper om tilberedning metoder/servering av internasjonale 

kaffetyper. 
ii. Hygiene. 

iii. Mice an place. 
iv. Oppdekning. 
v. Anbefalinger 

 

f. Bararbeid 
i. Mixiologi. 

ii. Hygiene. 
iii. Mice an place. 
iv. Anbefalinger. 

 

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: 

  

Hovedområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Drikke, mat og 

servering 

Har stor forståelse for 

planleggingsdelen før 

gjestens ankomst; 

 

Har moderat forståelse 

for nødvendig 

planlegging før gjestens 

ankomst; 

 

Har liten eller ingen 

forståelse for 

planlegging; 

 

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


Har stor forståelse for 

gjestens ønsker og 

behov; 

 

Kan presentere/ servere 

mat og drikke på en 

hygienisk og korrekt 

måte;  

Arbeidet gjennomføres 

sikkert, nøyaktig og 

selvstendig; 

Har forståelse for 

gjestens ønsker og 

behov; 

 

Kan presentere og 

servere mat og drikke på 

en hygienisk korrekt 

måte; 

Har manglende 

forståelse for gjestens 

ønsker og behov; 

 

Evner ikke å presentere 

og servere mat og drikke 

på en hygienisk korrekt 

måte; 

Salg og service Skaper en stor og positiv 

opplevelse for gjesten; 

Skaper en grei 

opplevelse for gjesten; 

Evner ikke å skape en 

god opplevelse for 

gjesten; 

Hygiene og 

kvalitetsstyring 

Vet mye om 

mattrygghet i alle ledd 

og arbeider i henhold til 

dette; 

Kjenner til mattrygghet i 

alle ledd; 

Har manglende 

forståelse for 

mattrygghet; 

Bransje, bedrift 

og miljø 

Har stor forståelse for 

faktorer som påvirker 

bedriftens resultat, 

helse, miljø og sikkerhet 

og etiske verdier; 

Forstår faktorer som 

påvirker bedriftens 

resultat, helse, miljø og 

sikkerhet og etiske 

verdier; 

Har liten forståelse for 

faktorer som påvirker 

bedriftens resultat, 

helse, miljø og sikkerhet 

og etiske verdier; 

Vurdering av 

eget arbeid 

Utviser en reflektert, 

kritisk holdning til eget 

arbeid, ser hva som er 

bra/mindre bra og kan 

peke på nye/bedre 

løsninger; 

Kandidaten kan 

vurdere/anvende 

teoretisk kunnskap i 

praksis, redegjøre for 

sine valg og integrere 

teori i vurdering av eget 

arbeid; 

Kandidaten mangler 

egenvurdering og har 

manglende forståelse 

for grunnleggende 

prinsipper i faget; 

 

Dokumentasjon 

av eget arbeid 

Dokumentasjonen gir en 

meget god og 

strukturert oversikt over 

gjennomføringen og 

kompetansemål i 

læreplanen; 

Dokumentasjonen gir 

oversikt over 

gjennomføringen på et 

middels nivå; 

Dokumentasjonen er 

uklar eller mangelfull, 

Liten eller ingen 

sammenheng mellom 

de 4 delene i fagprøven; 

 

 

 



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 

    

MB B IB Sted Dato 

     

Forslag til brev til kandidaten: 

 

Navn 

Adresse 

Postnr.:/StedSted, den xx.xx.xxxx 

 

Vedrørende praktisk prøve i ……………………………………………… 
 

Vi viser til oppmelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, seksjon for fag- og 
yrkesopplæring og telefonsamtale med deg i dag om ovennevnte prøve. 



 
Fagprøven skal avholdes i perioden xx.xx.xx – xx.xx.xx. 
Du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere et arbeid og vurdere deg selv. 
 

Planlegging  
Prøvenemnda skal motta plan for arbeidet: Dato:                kl. 
Det planlagte arbeidet gjennomføres over x dager. 
 

Du skal vurdere ditt eget arbeid med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål og 
vurderingsgrunnlaget du får utlevert sammen med oppgaven.  
 

Det er viktig at du som skal opp til fag/svenneprøven kjenner læreplanen for faget og 
fagområdet godt før prøven avlegges. Læreplan i ……………………………………….finner du på 
følgende lenke: https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner 
 
Prøvenemnda har taushetsplikt både under og etter prøven, alle taushetsbelagte 
opplysninger behandles konfidensielt. 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er noen spørsmål omkring 
fagprøven. 
 
Med hilsen 

Prøvenemnda i …………………………………. 

Navn prøveleder 

Tlf. arbeid:                                                                                                                                                                  
Tlf. mobil:   

e-post: 

https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner

