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Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Fag-/kompetanseprøve i logistikkfaget 

Navn på kandidat:  

Tidsramme: Oppstart: 

Gjennomføring: 

Prøvested/bedrift:  

 

                                      

Prøveleder: Mobil:  

Epost leder:  

Prøvemedlem:  Mobil:  

Epost medlem:  

Navn tilsynsrepresentant: Mobil: 

Epost:  

 

http://www.vtfk.no/
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FAGPRØVE: 

 

Du skal opp til en prøve som bygger på læreplanen i faget og du kan prøves i alle målene i denne. 

Det betyr at du må kunne mer enn det du jobber med til vanlig. Prøven tar utgangspunkt i bedriften 

du arbeider i og du skal vise forståelse for helheten i bedriften din. Du skal legge spesielt vekt på 

ditt eget arbeidsområde, med dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder, slik at du får vise fram både 

forståelse for helheten og det du er best på. Du skal bruke din kompetanse, det vil si dine 

kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Du blir vurdert i din evne til å planlegge, 

gjennomføre og dokumentere et arbeid. Det legges også vekt på din evne til egenvurdering og 

refleksjon.  

 

På gjennomføringsdagen skal du: - presentere planleggingsdelen/oppgavene. 

           - utføre praktisk oppgave(er) med relevante rutiner/vurderinger. 

      

Innhold i den praktiske fag-/og kompetanse prøven: 

Tidsramme og leveringsfrister for fag/svenneprøve – 3 arbeidsdager: 

Prøven starter dato:  kl.          Avsluttes dato:  kl. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

Inntil 2 dager Inntil 6 timer Ca. en time 

 

Hjelpemidler som er brukt under opplæringen kan benyttes under prøven. 

 

Kandidatens dokumentasjon: På gjennomføringsdagen skal det foreligge ett skriftlig eksemplar 

av dokumentasjonen til hver av sensorene.  

-------------------------- 

PLANLEGGINGSDEL 

Planleggingsdelen (oppgave 1,2,3) skal sendes leder for prøvenemda på mail innen kl. 15:00 senest 

dagen før gjennomføringsdag. 

 

 

1. OPPGAVE - Disposisjon. 

• Kandidaten skal lage en enkel plan for gjennomføringsdagen. Denne legges ved skriftlig 

del/planleggingsdel. Kandidaten styrer tidsbruk og bestemmer selv alt som skal skje på 

gjennomføringsdagen. En disposisjon gir kandidat og nemd best mulig struktur denne 

dagen. 
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2. OPPGAVE - Logistikk og vareflyt  

• For å bli kjent med kandidatens arbeidshverdag ønsker Nemda at kandidaten forteller om 

hva jobben går ut på, gir et kort innblikk i bedriftens historie og hva som er dagens 

kjernevirksomhet.  

 

• Kandidatens kunnskap om og forståelse av intern- og eksternlogistikken til bedriften er det 

kandidaten skal prøves i. Fagmålene fremkommer senere i dokumentet. Hvordan denne 

kompetansen skal presenteres for nemda avgjør kandidaten. Det er å forvente at dette 

dokumenteres. 

 Dokumentasjon på bedriftens logistikk kan være: 

  - flytskjema – varestrøm. 

  - prosedyre – beskrivelse vareuttak  

  - prosedyre - beskrivelse varemottak 

  - system – rutiner, lagerstyring, lageroppbygning  

  - fraktkategorier/Incoterms, emballasje, lastebærere 

  - import/eksport, spesialforsendelser, farlig gods 

  - bruk og krav til tekniske hjelpemidler 

 

I denne delen blir det kandidatens oppgave å formidle egen logistikk-kompetanse. Dette kan gjøres 

ved å presentere/fortelle om logistikken og bedriftens drift og rutiner knyttet til dette, eller det kan 

gjøres ved å fysisk vise logistikken og hvordan system og rutiner fungere i praksis.  

Det er viktig å påpeke at en fagprøve ikke er ett bedriftsbesøk. Det kandidaten velger å presentere 

eller vise, skal være planlagt og knyttet direkte opp til Logistikkfaget. 
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3. OPPGAVE - Helse, miljø og sikkerhet - Internkontroll. 

• Alle bedrifter i Norge er underlagt Helse-, Miljø- og Sikkerhets forskriften. For å sikre at 

virksomheten driver lovlig har alle bedrifter derfor utviklet Internkontroll som sikrer 

planlagt og systematisk kontroll av driftsmessige forhold og oppgaver som faller inn under 

HMS-forskriften. Nemda ønsker at kandidaten velger H.M.S. relaterte jobboppgaver, rutiner 

og prosesser og forteller om eller viser dette. Som dokumentasjon i oppgaven kan det velges 

ut aktuelle prosedyrer og beskrivelser fra bedriftens styringsverktøy. 

 

Dette kan være:  - personlig sikkerhet  

 - risikoanalyse 

 - krav til 1. hjelp 

 - brannvern 

 - vernetjeneste 

 - kontroll av tekniske hjelpemidler 

 - sikkerhetsforskrifter, eks. farlig gods 

 - avfallshåndtering 

 - matsikkerhet 

 - m.m. 
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4. PRAKTISK OPPGAVE LOGISTIKK. 

 

Nemda ønsker at kandidaten ved hjelp av noen praktiske oppgaver demonstrere faglig 

kompetanse. Oppgavene skal planlegges, utføres tidseffektivt og realistisk. Oppgavene kan 

være av generell karakter, men vi forsøker å lage oppgaver tilpasset aktuell arbeidsplass 

basert på innhentet informasjon. 

 

A: 

- Nemda ønsker at kandidaten skal vise og redegjøre for relevante arbeidsprosedyrer som oppstår 

ved et varemottak på eget lager.  

 

B: 

- Hvordan kan du/egen avdeling redusere kostnader/varesvinn knyttet til datostempling, skader 

/feilmerking/plukkfeil og det å levere rett vare til rett tid. Er alle forhold optimale ved dagens 

rutiner, hvilke evt. faktorer kan påvirke verdiskapningen ytterligere? 

Gi også en forklaring på prinsippene LIFO/FIFO. 

 

C: 

- I forbindelse med et varemottak oppdager du at det i en av reolene er et bærejern i 3 høyde som 

har nedbøyning. Det står 3 paller på vangen. Redegjør for:  

- Hvilke prosedyrer setter du i gang? 

- Vis og forklar hva dokumentasjon sier om kontroll, kapasitet og tålegrenser på reolsystemet 

som finnes på lageret du arbeider.    

 

D: 

Velg ut 3 områder som omhandler mattrygghet (IKmat HACAP) som er viktige å forholde seg til 

i den jobben du utfører til daglig. Vis også prosedyrene rundt et tenkt avvik du oppdager. 

 

E: 

- I forbindelse med et vareuttak oppdager du at det har veltet enn pall ned fra 1. høyde med 

olje/maling/kjølevæske fra en pallereol. Noe av det innholdet flyter utover gulvet, varene under, 

på gulvnivå, er også noe tilsølt/skadet. Anslå at ca. 50% av de aktuelle varepartiene ødelagt.  

Hva gjør du?  

 

F: 

 - Nemda ønsker at kandidaten skal redegjøre for dokument-/vurderinger-/prosedyrer-

/samhandlingsaktiviter som oppstår på sentrallageret knyttet til en ekspressforsendelse fra 

Eidanger til lifteier på Dombås. Tunellarbeid pågår, selvgående lift, 3 mnd. gml., er ute av 
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funksjon og veistengning krever svært lang omkjøring for de reisende. Alt avhenger av at 

reservedel fra leverandør i Frankrike ankommer servicepersonell raskes mulig. Hva gjør du? 

 

G: 

- Du finner en kollega bevist, men med sterke smerter i foten rett i nærheten av plukksnilen. Du 

skjønner ut i fra situasjon og samtale at han har klemt seg kraftig og at det kan dreie seg om 

brudd/indre skader. Det er ikke mulig for han å belaste beinet. Hva gjør du? 

 

H: 

- Kandidaten skal vise hvordan en internkontainer bør lastes opp og kunne forklare hvorfor det 

utføres på denne måten. Forbered en plukkliste, start med tom kontainer utfør et tidsbegrenset 

plukk, plasserer/sikre inntil 4 lastebærere slik at du får frem relevant kompetanse.  

 

  

Du velger selv hvordan du best skal presentere dette for prøvenemda. 
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5. OPPGAVE – EGENVURDERING/REFLEKSJON 

- Deles ut og besvares på slutten av gjennomføringsdagen. 

 

 

 

Fagprøven tar utgangspunkt i målene i læreplanen: 

 
Det er viktig at du som skal opp til fag/svenneprøven kjenner læreplanen for faget og fagområdet 

godt før prøven avlegges. Læreplan i LOGISTIKKFAGET finner du på følgende lenke: 

https://www.udir.no/kl06/LOG3-01/Hele/Komplett_visning 

 

Hovedområde: Eksternlogistikk 
 

• Gjøre rede for sentralt nasjonalt og internasjonalt regelverk for befordring av gods 

og bagasje.  

• Bruke og vedlikeholde sikkerhetsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk og 

bedriftens rutiner ved håndtering av varer og gods. 

• Håndtere gods sikkert og miljøvennlig i henhold til godsets beskaffenhet og 

egenart og bedriftens kvalitetskrav. 

• Klassifisere og dokumentere gods for transport i samsvar med varens innhold. 

• Laste og losse gods ved bruk av tekniske hjelpemidler. 

• Utføre bedriftens rutiner for ordrebehandling, toll- og fraktedokumenter. 

• Yte service og kundebehandling overfor kollegaer, kunder og leverandører i 

samsvar med de krav bedriften har.  

• Utføre førstehjelp ved ulykker som kan oppstå under lossing og lasting. 

• Beregne framføringstider og bestille transport slik at godset leveres til rett tid. 

• Gjøre rede for hvordan bedriftens gods transporteres i forhold til godsets 

beskaffenhet og egenart. 

• Veilede kunder og kollegaer i valg av transportmåte ut fra varens beskaffenhet og 

egenart, framføringstid, samt økonomi. 

• Beregne utnyttelse av et transportmiddels muligheter og begrensinger ut fra 

godsets vekt, mål og beskaffenhet. 

• Laste transportmidler og sikre dette for transport ut fra godsets beskaffenhet, 

bedriftens kvalitetskrav og i henhold til gjeldende regelverk. 

• Klargjøre gods og varer for videre behandling før produksjon. 

  

https://www.udir.no/kl06/LOG3-01/Hele/Komplett_visning
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Hovedområde: Internlogistikk og lagerhold 
 

• Utføre arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens organisering og målsettinger. 

• Gjøre rede for de krav HMS - forskriften setter for arbeidsoppgaver på lager og 

ved interntransport i bedriften. 

• Utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens kvalitetskrav. 

• Gjøre rede for logistikkfunksjonens plass i produksjonskjeden og dens betydning 

for bedriftens produktivitet. 

• Håndtere gods og varer i samsvar med bedriftens kvalitetskrav og krav til 

lønnsomhet. 

• Benytte bedriftens databaserte og elektroniske verktøy ved kommunikasjon og 

utførelse av arbeidsprosesser. 

• Utføre interntransport ved effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av tekniske 

hjelpemidler. 

• Lagre varer ved bruk av tekniske hjelpemidler. 

• Registre varer inn til lager og ut fra lager, samt bruke lagerstyringssystem for 

identifisering av varers lagerplassering. 

• Beregne varers omløpshastighet som grunnlag for vurdering av effektiv og 

lønnsom drift. 

• Emballere varer for lagring og videre transport internt og eksternt i samsvar med 

den enkelte varetypes beskaffenhet. 

• Utføre førstehjelp ved ulykker som kan oppstå under interntransport og på lager. 

 

Vurderingsgrunnlag: 

- HMS  

- Regelverk og internkontroll 

- Evne til planlegging og dokumentasjon 

- Fagkunnskap, herunder kjennskap til prosedyrer, vareflyt og produkter 

- Faglig forståelse og evne til å se sammenhenger 

- Evne til refleksjon og problemløsning 
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Prøvenemda vurderer fagprøven etter følgende kriterier: 
Bestått meget godt  Bestått  Ikke bestått  

Meget god forståelse for og 

kunnskap om HMS og kan 

vise til bedriftens utvikling. 

Meget god kunnskap om 

gjeldende regelverk, 

internkontroll og 

avvikshåndtering. Belyser 

relevante risikovurderinger i 

forhold til egne 

arbeidsoppgaver.  

Forstår og følger HMS. 

God kunnskap om 

gjeldende regelverk, 

internkontroll og 

avvikshåndtering.  

Liten eller ingen 

forståelse av HMS. Lite 

kjennskap til regelverk, 

internkontroll og 

avvikshåndtering. 

Har meget god oversikt og 

viser meget god forståelse for 

planlegging. 

Kandidaten har laget en 

funksjonell plan for 

dagen og for sin 

praktiske oppgave  

Dagen er dårlig planlagt 

og planleggingen av det 

praktiske arbeidet er 

mangelfull 

Meget solid og relevant 

dokumentasjon. Kan koble 

dokumentasjonen til sin 

presentasjon og viser 

forståelse for bedriftens drift 

og struktur. 

God dokumentasjon. 

Gode faglige 

forklaringer; Viser 

forståelse for bedriften 

generelt og for egne 

arbeidsoppgaver, gode 

eksempler og 

forklaringer; 

Lite og/eller mangelfull 

dokumentasjon. 

Manglende forståelse av 

bedriften og hvordan 

egne arbeidsoppgaver er 

en del av helheten; 

Meget god kjennskap til og 

forståelse for vareflyten i 

bedriften og meget god faglig 

innsikt. Meget god kjennskap 

til råstoff og produkter. 

Reflekterer rundt 

arbeidsoppgaver/rutiner og 

ser alternative løsninger som 

gir samme/ forbedret resultat; 

Kan påpeke begrensinger og 

utfordringer i det daglige 

arbeidet. 

Forståelse og kjennskap 

til vareflyten i bedriften 

og viser god faglig 

innsikt.  

Kjennskap til råstoff og 

produkter. 

 

Liten eller ingen 

kjennskap til vareflyten i 

bedriften, og liten faglig 

innsikt, dårlig kjennskap 

til råstoff og produkter.  

 

Har eierskap til sitt arbeid, 

fremstår som sikker i 

utførelsen, er kjent med rel. 

oppgaver, ser og forbedrer 

prosesser og rutiner, jobber 

effektivt og  

gir inntrykk av 

profesjonalitet; har gode 

holdninger til egen og andres 

sikkerhet. 

Kollega/kundebehandling 

fremstår som svært god. 

Utfører arbeid i hht. 

gjeldende instrukser/ 

prosedyre-beskrivelser. 

Har oversikt over 

arbeidsområdets rutiner, 

avvik håndteres; vurderer 

egen og andres sikkerhet 

og utfører oppgavene 

med god flyt og 

effektivitet; begrunner 

valg og bruk av 

verktøy/hjelpemidler 

Kollega/kundebehandling 

fremstår som god og i 

hht. kvalitetskravene.  

Utfører arbeidet, men kan 

i liten grad utdype eller 

begrunne det som blir 

gjort; viser usikkerhet 

ved avvik; lite struktur og 

lite fokus på egen og 

andres sikkerhet. Bruk av 

verktøy/ hjelpemidler 

virker tilfeldig. 

Kollega/kundebehandling 

fremstår som noe 

mangelfull. 
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Forstår sammenhengen 

mellom logistikk og en 

bedrifts lønnsomhet; kan 

forklare og gir gode 

eksempler.  

Gir gode forklaringer og 

eksempler på 

sammenhengen mellom 

logistikk og lønnsomhet.  

Ser få eller svake 

koblinger mellom 

logistikk og lønnsomhet. 

Gjennomgående bruk av 

fagbegreper som forklares 

med egne ord. Fagbegrepene 

er knyttet til bedriften som 

helhet, og til egne 

arbeidsoppgaver og 

ansvarsområder  

God bruk av fagbegreper 

og knytter disse til egne 

arbeidsoppgaver og 

arbeidsområder. 

Fagbegreper forklares.  

Ingen eller liten bruk av 

fagbegreper. 

Meget gode refleksjoner. Ser 

og påpeker egne styrker og 

forbedringspunkter. 

Evner å reflektere over 

egen innsats.  

Mangelfull 

egenvurdering med få 

eller svake refleksjoner. 

 

Kandidaten bekrefter med underskrift: 

• prøven er mottatt og gjennomgått av prøvenemnda.  

• kandidaten har fått stille spørsmål og forstått oppgaven. 

• det er fremvist legitimasjon. 

 

………………………….                          ……..……………………………..… 

Sted, dato                                                   Kandidatens underskrift 
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5. oppgave. 

Kandidaten skal vurdere eget arbeid skriftlig – stikkord: 

 

Hva er du fornøyd med? 

Gikk gjennomføringen som planlagt? 

Hvis ikke – hva gikk galt? 

Er det noe du ville gjort annerledes? 

 

Dato: ________________ Signatur: ________________________________________ 

 


