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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:  

Punkter som kan være en del av en fagprøve: 

• Presentasjon av egen arbeidsplass, herunder relevant lovverk og ulike prosedyrer og rutiner 

• Sikkerhetsprosedyrer 

• Observere ulike typer kundebehandling 

• Håndtering av klager 

• Konkurranse, markedsføring og økonomi 

Oppgaven er hentet fra alle 3 hovedområdene i læreplanen, vertskapsrollen, 

salg og drift. 

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: 

Prøvenemnd har ansvar for at kandidaten får vurderingsgrunnlag til fag- /kompetanseprøven. 

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

prøvenemnda vil legge vekt på: 

✓ kjennskap til lover, regler, prosedyrer og HMS 
✓ Kommunikasjon og kundebehandling 
✓ Fagforståelse og refleksjon 
✓ Problemløsningsevne 
✓ Salg og mersalg 
✓ Ryddighet 
✓ Bruk av dataverktøy 
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Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Følger og forstår viktigheten 

av lover, regler og prosedyrer i 

forhold til f.eks. brann o.a.; er 

velstelt, riktig uniformert, 

høflig, vennlig og blid; gjør det 

lille ekstra for gjesten; 

oppmerksom, effektiv, god på 

mersalg; flink til å koordinere; 

kjenner bedriftens 

nærområde. 

Kan resepsjonsfaget veldig 

godt, og ser sammenhengen 

og helheten av arbeidet til en 

god resepsjonist på 

arbeidsplassen. 

Tilpasser sin kommunikasjon 

til personer og situasjoner og 

viser stor evne til å løse 

uforutsette situasjoner og 

problemer på en god måte 

Lager et ryddig, oversiktlig og 

komplett tilbud med forslag til 

alternativer, mersalg og annet 

kunden etterspør. 

Leverer pen og oversiktlig 

presentasjon, gjerne power 

point; kjenner arbeidsplassens 

visjon; viser initiativ og leverer 

mer enn forventet, f.eks. 

hotellets utvikling, beliggenhet 

eller lignende. Er ryddig i all 

presentasjon, og alle svar. 

Følger lover, regler og 

prosedyrer i forhold til f.eks. 

brann; er velstelt og riktig 

uniformert, høflig, blid og 

vennlig; er effektiv og kan 

bedriftens rutiner; Gjør seg 

muntlig og skriftlig korrekt 

forstått og yter forventet 

service. 

Kan resepsjonsfaget, ser 

sammenheng av å kunne 

resepsjonsfaget og ser 

helheten av sin rolle.  

Kommuniserer godt med 

kunder og kolleger og vet 

hvordan man håndterer 

uforutsette situasjoner, men 

trenger litt hjelp 

Tilbudet inneholder svar på 

kundens forespørsel, men 

mangler alternativer og 

mersalg; ryddig og oversiktlig 

Pen og ryddig presentasjon, 

digitalt eller på papir, med 

momenter som 

organisasjonskart, og det som 

etterspørres,men uten dybde, 

og ikke ekstra materiale. 

Har dårlig kjennskap til og 

følger i liten grad lover, regler 

og prosedyrer; er ikke velstelt 

og/eller er manglende 

uniformert; lite høflig og blid; 

gjør feil og er lite systematisk; 

har manglende kunnskap om 

bedriftens rutiner. 

Ser ikke sammenheng og 

totalhet for sin rolle, dårlig 

kjennskap til resepsjonsfaget 

og sin egen rolle.  

Har problemer med å tilpasse 

kommunikasjonen til ulike 

kunder og opptre profesjonelt. 

Håndterer uforusette 

situasjoner på en lite god 

måte. 

Tilbudet svarer ikke på 

kundens forespørsel/ 

inneholder feil/er ufullstendig 

og det er ikke lagt opp til 

mersalg; rotete 

Rotete og/eller ufullstendig 

presentasjon; faktafeil i 

opplysninger; dårlig bruk av 

dataverktøy og uryddig i svar 

ved spørsmål og 

presentasjoner. 

 

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 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 

 

 


