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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:  

1. Planlegging av eget arbeid 

Planleggingsarbeidet skal dokumenteres i form av en plan for hva ditt prøvearbeid skal bestå av, og 

hvordan du velger å gjennomføre det. Du skal redegjøre for dine valg og forutsetninger for løsningen.  

Planleggingsnotatet skal inneholde: 

• Hovedpunkter som gitt i oppgaven 

• Underpukter som beskriver  
- hvilket arbeid som må gjøres  
- begrunnelse for de valgte løsningene 
- forutsetninger, omfang og avgrensinger for løsningen 
- tidsplan tilknyttet alle arbeidsoppgavene 

Planlegging av eget arbeid levers prøvenemnda innen kl. 13.00 dag 1. 

 

 2. Gjennomføring av det faglige arbeidet 

Du skal utføre arbeidet ifølge den planen du har beskrevet.  

3.   Dokumentasjon av eget prøvearbeid 

• Oppgaven skal skrives på PC og leveres i 2 eksemplarer 

• Tegninger kan vedlegges 

• Den skriftlige besvarelsen leveres prøvenemd  innen kl. 1600 dag 2 . 
 

4. Vurdering 

Etter at alt arbeidet er utført, og fremføring er gjort for prøvenemnd, vurderes eget prøvearbeid på 

vedlagte skjema. 

• Hva fungerte bra? 

• Hva fungerte ikke så bra? 

• Hva vil jeg gjøre anderledes neste gang? 
 

Alle hjelpemidler kandidaten har brukt under opplæringen kan brukes på fagprøven. 



 

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 og kjennetegn for oppgaven (vurderingsgrunnlaget): 

• Faglig kunnskap 

• Evne til analyse og problemløsning 

• Forståelse og refleksjon 

• Selvstendighet 

• Dokumentasjon 

• HMS 

 

Vurderings-kriterier Måloppnåelse ved 

bestått meget godt 

Måloppnåelse ved 

bestått 

Måloppnåelse ved 

ikke bestått 

Faglig kunnskap og 

evne til analyse og 

problemløsning 

 

Kandidaten viser solide 
fagkunnskaper og har 
god evne til faglige 
analyser og 
vurderinger. 
Løsningene er 
problemorientert, 
vurderingene ser ut til 
å være selvstendige og 
innsiktsfulle, og 
kandidaten er i stand 
til å trekke egne 
konklusjoner; 

Kandidaten viser god 
innsikt i lærestoffet og 
kan gjøre greie for 
sammensatte 
saksforhold. 
Fagkunnskap blir 
presentert på en 
relevant måte og 
forklarer årsak og 
sammenheng; 

 

Kandidaten viser 

mangelfull faglig 

innsikt. Løsningene er 

preget av enkle og 

usikre beskrivelser og 

gjenging av løse 

faktakunnskaper. 

Kunnskapen ser ut til å 

være overflatisk og lite 

problemorientert; 

Forståelse og 

refleksjon 

 

Kandidaten er 

reflektert og gjør sikre 

og gode vurderinger; 

Kandidaten reflekterer 

over sine valg og er i 

stand til å vurdere 

situasjoner; 

Kandidaten er lite 

reflektert i sine valg og 

usikker i forhold til å 

vurdere løsninger; 

Selvstendighet Kandidaten er 

selvstendig og sikker; 

Kandidaten jobber 

stort sett selvstendig; 

Kandidaten er 

uselvstendig og virker 

usikker; 

Dokumentasjon 

 

All relevant 

dokumentasjon er i 

tilgjengelig og ryddig; 

Arbeidet er 

dokumentert etter 

kravene til faget; 

Dokumentasjonen er 

mangelfull og lite 

oversiktlig; 

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


HMS Kandidaten forstår og 

følger HMS; 

Kandidaten forholder 

seg til HMS-krav 

Kandidaten viser liten 

forståelse for HMS; 

 

5)Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til 
fag- svenne- kompetanseprøven av begge 
medlemmer i prøvenemnda, og jeg 
aksepterer prøvenemndas sammensetning. 

SETT X 

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

 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda og er kjent med at 
opplysninger om personer og prøvested i 
forbindelse med prøven er underlagt 
taushetsplikt. Denne taushetsplikten 
gjelder også etter at prøven er avlagt. 

 

 

 

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 

Avsluttende 

vurdering 

    

MB B IB Sted Dato 

     

Forslag til brev til kandidaten: 



 

Navn 

Adresse 

Postnr.:/StedSted, den xx.xx.xxxx 

 

Vedrørende praktisk prøve i ……………………………………………… 
 

Vi viser til oppmelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, seksjon for fag- og 
yrkesopplæring og telefonsamtale med deg i dag om ovennevnte prøve. 
 
Fagprøven skal avholdes i perioden xx.xx.xx – xx.xx.xx. 
Du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere et arbeid og vurdere deg selv. 
 

Planlegging  
Prøvenemnda skal motta plan for arbeidet: Dato:                kl. 
Det planlagte arbeidet gjennomføres over x dager. 
 

Du skal vurdere ditt eget arbeid med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål og 
vurderingsgrunnlaget du får utlevert sammen med oppgaven.  
 

Det er viktig at du som skal opp til fag/svenneprøven kjenner læreplanen for faget og 
fagområdet godt før prøven avlegges. Læreplan i ……………………………………….finner du på 
følgende lenke: https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner 
 
Prøvenemnda har taushetsplikt både under og etter prøven, alle taushetsbelagte 
opplysninger behandles konfidensielt. 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er noen spørsmål omkring 
fagprøven. 
 
Med hilsen 

Prøvenemnda i …………………………………. 

Navn prøveleder 

Tlf. arbeid:                                                                                                                                                                  
Tlf. mobil:   

e-post: 

https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner

