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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:  

Prøvens oppgavetekst 

Kandidaten skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og egenvurdere et arbeid. 

Utføring av transportoppdrag 
 
Når du er oppe til fagprøve skal du gjennomføre et transportoppdrag/arbeid i henhold til 
din arbeidsplan. Du skal vurdere godsets beskaffenhet og egenart, vurdere valg av utstyr og 
metode som skal sikre trygg og effektiv gjennomføring med tanke på last, HMS, verdier, 
personer etc. i henhold til gjeldende regelverk. Du skal kunne benytte seg av digitale 
løsninger for å utføre oppgaven. 
 

  

Konkretisering av de 4 oppgavedelene: Leveringsfrist og hva 
som skal leveres 
 

Planlegging av oppgaven:  

Denne delen av prøven skal utføres før den praktiske delen 
startes opp og skal inneholde en oversikt over hvordan en 
planlegger å gjennomføre oppgaven 
 

Leveres innen kl. 
18.00 på epost til 
sensorene dag 1. 

Gjennomføring av oppgaven  

Kandidaten skal i denne delen utføre det praktiske, 
fagrettede arbeidet som er beskrevet i oppgaven. 
Du skal utføre arbeidet etter oppsatt plan og ved å følge 
standarder, samt gjeldene lover og forskrifter. 

 

Dag 2. 
Tidspunkt avtales 
dag 1. 

Egenvurdering av oppgaven  

Fortelle hva du er fornøyd med, og eventuelle forhold du ikke 

er fornøyd med, eller løsninger du ville ha gjort annerledes. 

 



Gi begrunnelse.                                                                                        

Med bakgrunn i fremdriftsplan, gjennomføringsdelen og 

dokumentasjonsdelen har prøvenemda anledning til å stille 

spørsmål og be om en mer utfyllende redegjørelse. 

Dag 2 etter fullført 
praktisk 
gjennomføring. 

Dokumentasjon:  

Dokumentasjonsdelen består av kandidatens egenvurdering 
av det utførte arbeidet i forhold til egne beregninger, 
fremdriftsplan, materiell forbruk, tidsforbruk og lignende. 

 

 
Dag 2 avsluttende 
del. 

 

3)Oppgaven er basert på kompetansemålene i læreplanen for 

yrkessjåførfaget:    

Https://www.udir.no/kl06/yrk3-02 

4)  Kriterier og kjennetegn på måloppnåelse (vurderingsgrunnlaget): 

• HMS, herunder bruk av verneutstyr 

• Evne til planlegging 

• Fagkunnskap og faglig forståelse 
o Håndtering av maskiner og materiell 
o Vognkort og veilister 
o Økonomisk kjøring 

• Ergometri og praktiske kjøreegenskaper 

• Samarbeidsevne og kommunikasjon 

• Evne til refleksjon 

• Ryddighet, orden og dokumentasjon 
• Ansvarlighet 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Følger HMS-krav og har 
forståelse for viktigheten av 
sikkerhet 

 
Har en godt gjennomarbeidet 
plan der HMS er ivaretatt og 
kjøre- og hviletid og AML er 
nøye vurdert. Finner gode, 
kreative løsninger. 
 

Utfører oppgaven iht kravene til HMS 

 

Har en plan som tar hensyn til HMS 

og gjeldende regelverk, der 

tidsforbruk, utstyr og metoder 

inngår. 

 

Følger ikke kravene til HMS og 
viser liten forståelse for 
sikkerhet 

 
Planleggingen er mangelfull og 
tar lite hensyn til HMS. Planen 
blir ikke fulgt. 

 

https://www.udir.no/kl06/yrk3-02


Behersker kjøretøy og utstyr; 
Kjøring/oppdrag 
gjennomføres sikkert, 
nøyaktig og selvstendig og iht 
gjeldende regelverk, krav og 
normer; Holder et høyt faglig 
nivå; Viser kreativitet og gode 
løsninger.  
 
God og økonomisk kjøring;  

Forstår viktigheten av 
ergometriske valg; 

 
Samarbeider og 
kommuniserer svært godt. 

 
Har svært god orden; God 
dokumentasjon; er reflektert 
og har helhetsforståelse av 
oppgaven 

 
Er ansvarlig og utviser svært 
gode holdninger i faget. 

 
 

Beherske kjøretøy og utstyr og 

gjennomfører iht gjeldende 

regelverk, krav og normer;  Evner å 

søke hjelp og løse problemer Utført 

oppdrag ligger på et og 

dt faglig nivå og kandidaten har 

tilfredsstillende løsninger. 

 

Kjøringen er stort sett økonomisk og 

innenfor det som er akseptabelt; 

 

Følger stort sett ergometriske 

prinsipper; 

 

Samarbeider og kommuniserer bra 

med kolleger og andre 

Har grei orden; dokumenterer det 

som er nødvendig for oppdraget; Kan 

redegjøre for evt. feil og mangler ved 

utførelsen /dokumentasjonen 

Forstår sitt ansvar og har gode 

holdninger til faget 

Gjennomføring krever mye 

veiledning; Bryter regler for 

HMS; Oppdraget er ikke 

tilstrekkelig utført og 

kandidaten viser manglende 

evne til å finne faglige 

løsninger. 

Kjører uøkonomisk og forstår 

ikke sammenhengen mellom 

egne valg og økonomi; 

Har liten forståelse for 

erometri i faget; 

Kandidaten viser liten evne til 

samarbeid og kommunikasjon. 

Vesentlige mangler og lite 
dokumentasjon; generelt 
dårlig orden; Grove feil, liten 
forståelse for det som er galt  
 
Forstår ikke ansvaret som 
følger med faget 

 

 

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 dersom det er søkt om dette. 



Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

 

 

 

 

 


