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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: 
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-

svenneprover/ 

(Kan ev lages på eget ark) 

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 for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

• HMS 

• Evne til å planlegge 

• Forståelse og refleksjon 

• Faglig kunnskap 

• Dokumentasjon 

5)Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til 

oppgavens kompetansemål: 

Vurderings-

kriterier 

Måloppnåelse ved 

bestått meget godt 

Måloppnåelse ved 

bestått 

Måloppnåelse ved 

ikke bestått 

HMS Vise ansvar, 

samlingspunkt 

evakuering, 

brannslukkings-

installasjoner og 

betjening av disse, 

Førstehjelp og HLR. 

Kunne omsette 

Bedriftens HMS arbeide 

Vite hvor nærmeste 

brannslukker står, vite 

hvor samlingspunkt er 

ved evakuering, ha 

kjennskap til HLR. 

Kjenne til bedriftens 

HMS arbeide 

Ukjent med 

evakuering, rutiner 

ved brann og 

førstehjelp HLR. Ingen 

forståelse for ansvar 

som medfølger 

medarbeidere i HMS. 

Kandidaten forstår 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/
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


og aktivt vise dette 

igjennom 

oppgaveløsning. 

ikke hva HMS er. 

Planlegging 

 

Skjematisk planlegging 

av fagprøven med 

tidsdisponeringer og 

fokusområder. Samt 

kilde planlegging i tidlig 

fase. 

Planlegging av 

oppgaveløsning og 

tidsbruk. 

Ingen planlegging og 

ingen 

tidsdisposisjoner.Frav

ærende 

kildeplanlegging. 

Forståelse og 

refleksjon 

 

Kandidaten viser stor 

innsikt i faget og 

omsetter faget med 

eierskap og innlevelse. 

Kan reflektere over 

flere problemstillinger i 

oppgavene og har 

kritisk og nyansert 

forhold til caser og 

problemstillinger i 

oppgavene. 

Kandidaten viser 

innsikt og kan 

omsette deler av 

faget. Kan vise en 

refleksjon og har 

moderate evner til å 

se nyanser og 

problemstillinger i 

oppgaveløsningen 

Kandidaten viser liten 

eller ingen innsikt i 

faget og tar ingen 

eierskap i 

oppgaveløsningen. 

Kandidaten har få 

eller ingen 

refleksjoner rundt 

problemstillinger i 

oppgaveløsningen 

Faglig 

kunnskap 

Kandidaten viser 

bredde og dybde i alle 

kjerneelementer i 

faget. I tillegg viser 

kandidaten ansvar og 

eierskap til 

oppgaveløsningen. 

Kandidaten må også 

vise et feilfritt ordbruk 

og utvise stor 

nøyaktighet i bruk av 

datoer og tall. 

Kandidaten viser 

moderat bredde og 

dybde i fagets 

kjerneelementer. 

Kandidaten har 

moderate eksempler i 

bredde og dybde i 

fagets 

kjerneelementer. Det 

kan forekomme noen 

skrivefeil. 

Kandidaten viser 

ingen bredde eller 

dybde i fagets 

kjerneelementer. 

Kandidaten har få 

eller ingen eksempler 

i bredde og dybde. 

Det er mye skrivefeil 

og stor unøyaktighet i 

tall og datoer. Det 

forekommer 

produkter/ 

opplevelser som ikke 

kan dokumenteres. 

Dokumentasj

on 

 

Kandidaten viser 

skjematisk 

dokumentasjon og har i 

tillegg tidspunktet for 

nedlastning/bruken av 

de digitale kildene. Det 

Kandidaten viser  til 

dokumentasjon og 

kilder som har vært 

brukt under 

fagprøven.  

Kandidaten vet ikke 

hvor informasjon har 

blitt hentet og kan 

ikke dokumentere 

store deler av 



vises til bøker med 

sidenummer og 

forfattere med 

utgivelsestittel. 

besvarelsen. 

 

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 at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i henhold 

til vedlagt dokumentasjon 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 


