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Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Fagprøve IKT-servicefag 

Navn på kandidat:  

Tidsramme:  

Prøvested/bedrift:  

 

                                      

Prøveleder: Mobil: 

Epost leder:  

Prøvemedlem:  

Epost medlem:  

Navn tilsynsrepresentant:  

Epost:  

 

http://www.vtfk.no/


Side 2 av 5 
 

 

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:  

Tidsbruk:  4 virkedager + prøvedagen (dag 5).  

Hjelpemidler:  Alt tilgjengelig.  

Kilder og spesifikasjon av hjelp skal dokumenteres i fagprøverapporten. 

Planlegging:  Lag en skriftlig arbeidsplan som kan inneholde:  

   * Fremdriftsplan for arbeidet 

   * Skisser (F.eks. flytdiagram, nettverkstegning) 

   * Framgangsmåte 

   * Valg av utstyr/verktøy 

Gjennomføring:  

Du skal arbeide selvstendig med gjennomføring av oppgaven etter den planen du har laget, innenfor 

den tidsrammen du har til rådighet.  

Fagprøverapport:  

I tillegg til eventuelle dokumenter som er bedt om i oppgaven skal du lage en fagprøverapport. 

Denne skal inneholde: 

• Beskrivelse av hvordan du har gjennomført fagprøven.  

• Beskrivelse av hvordan du har fulgt din oppsatte plan for arbeidet.  

• Din egen vurdering av hvordan du har gjennomført arbeidet. 
 

Pek på det du er fornøyd med og eventuelle forhold du ikke er fornøyd med eller ville ha gjort på en 

annen måte. 

Innlevering: 

Fagprøverapport og eventuell annen dokumentasjon skal sendes via e-post til prøvenemnda etter 

4. prøvedag innen tidsfristen. All dokumentasjon bør sendes som PDF-filer. 
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3. Oppgaven er basert på følgende kompetansemål: 

• Grunnleggende ferdigheter 

• Gjøre rede for virksomhetens organisering og produksjon. 

• Dokumentere og kartlegge virksomhetens behov for forbedring av en IKT-tjeneste. 

• Vurdere og dokumentere brukernes og virksomhetens kostnader og nytte av en IKT-tjeneste. 

• Vurdere og dokumentere en IKT-tjeneste med tanke på gjeldende regelverk for HMS og 
personvern. 

• Vurdere hvordan bruk av IKT kan forbedre og effektivisere en arbeidsprosess, og hvordan 
dette kan påvirke brukernes arbeidsmiljø. 

• Gjennomføre opplæring av brukere og veilede i sikker bruk av virksomhetens IKT-tjenester 
med tilhørende regelverk. 

• Kommunisere på norsk og engelsk med virksomhetens ledelse, brukere, leverandører og 
fagpersonell. 

• Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i 
eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. 

• Planlegge, gjennomføre og dokumentere systemendringer i samsvar med virksomhetens 
krav til sikkerhet og gjeldende regelverk for arbeidsmiljø. 

• Yte service i bruker- og driftstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og 
sikkerhet, personvern og virksomhetens etiske retningslinjer. 

 

4. Fremføring - dag 5 - Vurderingssamtale 

Dag 5 består i at du presenterer din besvarelse av fagprøven for prøvenemda.  

Nemndas medlemmer kan stille deg tilleggsspørsmål knyttet til fagprøven din. Det kan for eksempel 

være innenfor temaene:  

• Nettverk 

• Tjenester i nettverket 

• Operativsystemer 

• Katalogtjenester 

• Applikasjoner 

• Utstyr 

• Lover, regler og standarder relatert til IKT 

• Brukerstøtte og kunnskap om virksomheten 
 

Avslutningsvis vil du få anledning til å vurdere denne delen av prøven, altså det du har presentert. 

Oppgavene og spørsmålene vil i sin helhet være hentet fra Læreplanen for opplæring i bedrift i IKT-

Servicefag. 
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5. Kriterier for oppgavens vurderingsgrunnlag: 

Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid. Prøvenemnda 

legger vekt på: helhetlig forståelse, vurdering av alternativer, begrunnelse for valg av løsninger, 

orden, systematikk og nøyaktighet i utføringen. 

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse  

Kjennetegn på måloppnåelse 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

• Lærlingen viser solid 
fagkunnskap og kan se 
denne i sammenheng 
med 
kompetansemålene i 
læreplanen 

 
• Lærlingen kan bruke 

fagkunnskap til å 
begrunne valg  

 
• Lærlingen bruker 

kunnskap fra flere 
fagområder og ser 
sammenhengen 
mellom dem 

 
• Lærlingen bruker 

pålitelige 
hjelpemidler, samler 
relevant informasjon 
og forklarer 
nødvendig 
detaljkunnskap 

 
• Lærlingen viser 

selvstendighet, er 
ryddig og har god 
oversikt 

 

• Lærlingen har god 
innsikt i og forståelse 
av hoveddelene av 
fagene og kan for det 
meste se dette i 
sammenheng med 
kompetansemålene i 
læreplanen 

 
• Lærlingen kan for det 

meste bruke 
fagkunnskap til å 
begrunne valg 

 
• Lærlingen bruker en 

del kunnskap fra flere 
fagområder, men viser 
noe manglende 
oversikt 

 
• Lærlingen benytter 

hjelpemidler, samler 
relevant informasjon 
og forklarer en del 
detaljkunnskap 

 
• Lærlingen viser noe 

selvstendighet og har i 
grove trekk orden og 
oversikt 

• Lærlingen kan gjengi 
noe fagkunnskap, men 
har vanskelig for å se 
dette i sammenheng 
med 
kompetansemålene i 
læreplanen 

 
• Lærlingen presenterer 

fagkunnskap tilfeldig 
og springende, noe er 
riktig og noe er galt 

 
• Lærlingen viser lite 

kunnskap fra 
fagområdene og viser 
manglende oversikt 

 
• Lærlingen bruker 

hjelpemidler tilfeldig, 
mye er ren gjengivelse 
og detaljkunnskap 
mangler 

 
• Lærlingen viser lite 

selvstendighet, orden 
og oversikt 

 
• Lærlingen viser 

manglende kreativitet 

Måloppnåelse

Planlegging

Gjennomføring Dokumentasjon

Presentasjon
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• Lærlingen viser 

kreativitet og har flere 
gode forslag i både 
planlegging og 
gjennomføring av 
arbeidsoppgaver 

 
• Lærlingen viser meget 

god evne til å 
planlegge, 
gjennomføre og 
vurdere eget arbeid 

 
• Service over hva som 

er forventet 

 
• Lærlingen viser noe 

kreativitet og har gode 
forslag i både 
planlegging og 
gjennomføring av 
arbeidsoppgaver  

 
• Lærlingen viser god 

evne til å planlegge, 
gjennomføre og 
vurdere deler av eget 
arbeid 

 
• Service som forventet 

i planlegging og 
gjennomføring av 
arbeidsoppgaver 

 
• Lærlingen viser liten 

evne til å planlegge, 
gjennomføre og 
vurdere eget arbeid 

 
• Service under hva som 

er forventet 

 

6. Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 
 

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 

Veileder har bekreftet kandidatens identitet. 

 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normal arbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt. 

 

 

 

 

 


