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1) Oppgaven  

Leveres digitalt eller på eget ark. 

2) Oppgaven er basert på følgende hovedområder i læreplanen for faget:       

Kontorservice   

IKT-tjenester 

Økonomi 

Tidsbruk 

Fagprøven gjennomføres innenfor en tidsramme på 4 virkedager og består av: 

✓ Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger 
✓ Gjennomføring av det faglige arbeidet 
✓ Vurdering av eget prøvearbeid 
✓ Dokumentasjon av eget prøvearbeid 

  
Du vil bli vurdert på alle 4 punkter, og nemnda har adgang til å stille deg 
muntlige spørsmål knyttet til fagprøven både underveis og under 
presentasjonen den siste dagen. 
 
Dersom det ligger egne vurderinger bak valgene dine, er det viktig at du gjør 
prøvenemnda oppmerksom på dette. 
 
Planlegging  

Planleggingsdelen skal inneholde følgende elementer: 

✓ Arbeidsplan og valg av utstyr/systemer, for eksempel programvare, 
tekniske og elektroniske hjelpemidler 

✓ Begrunnelse av valgene dine 
 

Gjennomføring 
Det planlagte arbeidet gjennomføres over 3 dager, innenfor normal arbeidstid. 

Oppgaven består av deloppgaver som skal utføres og dokumenteres. Språk og 

utforming av oppgaven vil bli vektlagt. 

Oppgaven leveres enten på bokmål eller på nynorsk. 

Oppgaven med vedlegg sendes som ett dokument på epost til leder av prøven din, 

før oppstart av prøven. Du kan i tillegg bli bedt om å skrive ut to eksemplarer til 

prøvenemndsmedlemmene og ett til deg selv til den dagen nemnda kommer.  
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Vurdering 

Du skal vurdere eget arbeid med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål og 

vurderingsgrunnlaget du fikk utdelt sammen med oppgaven. 

Dokumentasjon 

Dokumentasjonsdelen består av planleggingen din, oppgavene, samt 

egenvurderingen din. I tillegg skal du legge ved informasjon om hva du har brukt av 

tekniske og elektroniske hjelpemidler, lover, forskrifter, personalhåndbøker og annet.  

Du får inntil en time til å presentere en eller flere oppgaver dag 4 av prøven. 
Disse vil være selvvalgte og valgt av prøvenemnda. 
 
Hjelpemidler 
Du kan benytte alle hjelpemidler du har hatt tilgang til under opplæringa di og i ditt 
arbeid. Spør gjerne både nemnda og kolleger, men husk at du må utføre alle 
oppgavene selv og du må kunne forklare det du gjør og de valgene du tar.  
 
Prøvenemnda har taushetsplikt og alle taushetsbelagte opplysninger behandles 
konfidensielt. 
 
Under prøven blir det lagt spesiell vekt på:  

• Planlegging og utforming av arbeidet 

• Evnen til å vurdere eget arbeid og foreslå løsninger  

• Dokumentasjon av det gjennomførte arbeidet  

• Selvstendighet  

• Samarbeid  

• Bruk av kontorteknisk utstyr 

• Kommunikasjon  

• Helse, miljø og sikkerhet, herunder ergometri 

Kjennetegn på måloppnåelse 
 
 Bestått meget 

godt 
Bestått Ikke bestått 

 
Planlegging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeidet er godt 
planlagt og 
gjennomarbeidet, 
med en strukturert 
fremdriftsplan som 
viser 
fremgangsmåte og 
antatt tidsforbruk.  
 
Oversikt over 
nødvendig 

 
Arbeidet er planlagt 
og kandidaten kan 
redegjøre for 
hvordan  
Fremdriftsplanen er 
brukt.  
 
Noe programvare og 
dokumentert og 
kandidaten kan 

 
Arbeidet er mangelfullt 
planlagt og 
kandidaten har en. 
Manglende forståelse 
for betydning av 
planlegging og 
fremdriftsplan. 
 
Har ikke oversikt over 
programvare som er 
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programvare, 
informasjonskilder 
og 
samarbeidspartnere 
er dokumentert. 
 
Forhold knyttet til 
HMS og bedriftens 
internkontrollsystem 
er dokumentert. 

oppgi sine kilder og 
samarbeidspartnere. 
 
Et visst hensyn til 
HMS og bedriftens 
internkontrollsystem 
er ivaretatt 
 
 
 
 

brukt. Mangler 
kildehenvisninger. 
 
Mangelfulle 
kunnskaper om HMS, 
internkontrollsystem i 
bedriften. 
 
 
 

 
Gjennomføring: 
Læreplanens 
mål/hovedområder 
 
Kontorservice 
IKT-tjenester 
Økonomi 

 
Oppgaven er godt 
utformet og 
gjennomarbeidet og 
språklig korrekt. 
 
Kandidaten viser 
meget gode faglige 
ferdigheter og 
forståelse for 
praksis innen de 
beskrevne 
kompetansemål.   
 
Kandidaten viser 
evne til logisk 
resonnement, faglig 
kreativitet og evne 
til selvstendighet i 
arbeidet. 
 
Kandidaten 
samarbeider godt 
og viser gode 
holdninger til 
arbeidet. 

 
Oppgaven er til dels 
godt utformet. 
Språkfeil hindrer 
ikke forståelse. 
 
Kandidaten viser 
gode faglige 
ferdigheter og 
varierende 
forståelse for 
praksis innen de 
beskrevne 
kompetansemål.  
 
Kandidaten viser 
grunnleggende 
kunnskaper og 
ferdigheter men er 
noe usikker i 
utøvelse av 
arbeidet.  
 
Kandidaten 
samarbeider bra 
med kolleger. 

 
Oppgaven er rotete og 
har skrivefeil som 
vanskeliggjør 
forståelse.  
 
Kandidaten viser 
svake faglige 
ferdigheter og 
noe/liten innsikt og 
forståelse for praksis 
innen de beskrevne 
kompetansemål. 
 
Presentasjonene viser 
usikkerhet, mangelfull 
kunnskap og 
manglende forståelse 
for å anvende 
fagkunnskap i praksis. 
 
Kandidaten viser liten 
forståelse for 
viktigheten av å 
samarbeide for et godt 
resultat. 

 
Vurdering av 
eget arbeid 
 

 
Kandidaten er 
reflektert og kritisk 
til eget arbeid, ser 
hva som er 
bra/mindre bra og 
kan påpeke 
nye/bedre 
løsninger. 
 

 
Kandidaten kan 
vurdere/anvende 
teoretisk kunnskap i 
praksis, redegjøre 
for sine valg, og 
integrere teoretiske 
kunnskaper i 
vurderingen av eget 
arbeid. 

 
Kandidaten mangler 
egenvurdering og har 
manglende forståelse 
for grunnleggende 
prinsipper i faget. 
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Dokumentasjon 
av eget arbeid 

 
Dokumentasjonen 
er meget god og 
strukturert og viser 
sammenheng 
mellom planlegging 
og gjennomføring.  
 
Språk, utforming, 
selvstendighet og 
faglig innhold er 
meget bra sett opp 
mot grunnleggende 
ferdigheter og 
kompetansemål i 
læreplanen. 

 
Dokumentasjonen 
gir oversikt over 
planlegging og 
gjennomføring.   
 
De grunnleggende 
ferdighetene er på 
middels nivå. 

 
Dokumentasjonen er 
uklar eller mangelfull 
og det er liten eller 
ingen sammenheng 
mellom delene i 
fagprøven.  
 
Grunnleggende 
ferdigheter er ikke 
tilfredsstillende. 

 

4)Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse  

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

• Kandidatens utførte 

arbeid viser 

kvalifikasjoner godt 

over det som normalt 

forventes av en 

fagarbeider. 

• Samtlige pålagte 

arbeids-oppgaver skal 

være løst. 

• Avansert IKT 

kompetanse. 

• Meget stor grad av 

selvstendighet.  

• Kreativitet.   

• Høy refleksjon over 

eget arbeid.  

• Evne til å se nye 

løsninger i forbindelse 

med pålagte 

arbeidsoppgaver 

og/eller eksisterende 

oppgaver ved 

arbeidsplassen. 

• Kandidatens utførte 

arbeid viser faglige 

kvalifikasjoner som 

normalt kan forventes 

av en fagarbeider. 

• Samtlige pålagte 

arbeids-oppgaver skal 

være løst. 

• Ordinær IKT 

kompetanse.  

• Gode refleksjoner over 

eget utført arbeid. 

• Selvstendighet. 

• God orden.  

• Serviceinnstilt.  

 

• Kandidatens utførte 

arbeid viser ikke faglige 

kvalifikasjoner som 

normalt kan forventes 

av en fagarbeider.  

• Oppgaver ikke løst.  

• Liten/dårlig IKT 

kompetanse.  

• Mangelfull 

saksbehandling/dårlig 

dokumentasjon.  

• Liten grad av 

selvstendighet. 

• Mangelfull forståelse av 

arbeidet.   
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5) Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

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

SETT  

Oppgaven har blitt gjennomgått av 
prøvenemnda. Kandidaten har forstått 
oppgaven og fått stille spørsmål til 
oppgaven 

 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

 

 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke annet 

er avtalt. 

Avsluttende 

vurdering 

  

Ikke bestått Bestått Bestått Meget godt 
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