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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 og kjennetegn for oppgaven (vurderingsgrunnlaget): 

• Planlegging 

• HMS 

• Arbeidsrutiner og nøyaktighet 

• Faglig kunnskap og materialforståelse 

• Klargjøring 

• Forholdet mellom planlegging og gjennomføring, forståelse og refleksjon 

• Dokumentasjon 
 

Oppgave med mål i 

læreplanen: 

Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til kvalitet: 

 

 

 

Planlegging/ framdriftsplan 

 

 

Bestått meget godt Ha respekt for og kunne beskytte kundens 

eiendom. 

Kunne forklare og forstå detaljert 

framgangsmåte med begrunnede 

materialvalg, eventuelle ulemper, samt 

effektiv tidsbruk og økonomi. 

Bestått Ha respekt for og kunne beskytte kundens 

eiendom. 

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


 Kunne forklare og forstå framgangsmåte med 

noe valg av verktøy og produkter, tidsbruk og 

økonomi. 

Ikke bestått Lite utfyllende plan 

 

 

Vurderingsområde: Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til kvalitet: 

 

 

 

HMS 

 

 

 

 

 

 

Bestått meget godt 

 

 

Forstå hvorfor HMS er viktig og kunne 

forklare hensikten. God produktkjennskap i 

henhold til risiko. God håndtering av avfall.  

Praktiserer god HMS gjennom hele 

arbeidsprosessen. 

Bestått God produktkjennskap i henhold til risiko. 

God håndtering av avfall.  

Praktiserer god HMS gjennom hele 

arbeidsprosessen. 

Ikke bestått Lite forståelse av HMS. 

 

Vurderingsområde: Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til kvalitet: 

 

 

Arbeidsrutiner og 

nøyaktighet 

 

 

Bestått meget godt Kunne arbeide effektivt i henhold til 

arbeidsplan og utføre en nøyaktig jobb med 

et meget godt resultat 

Bestått Kunne arbeide i henhold til arbeidsplan og 

utføre et nøyaktig arbeid 

Ikke bestått Ikke ferdig i tide og unøyaktig. 

 

Vurderingsområde: Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til kvalitet: 

 

 

Blanding og bruk av 

materialer 

 

 

 

Bestått meget godt 

God forståelse og produktkunnskap.  

Forstå og forklare produktdatablad. 

Forklare de forskjellige produkter og 

blandinger. 

Bestått Forstå og forklare produktdatablad. 

Blande og bruke produktene riktig. 



 

 

 

Ikke bestått 

Ikke forstå eller kunne bruke produktene i 

henhold til produktdatablad 

 

 

Vurderingsområde: Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til kvalitet: 

 

 

 

Klargjøring 

 

 

 

Bestått meget godt Kunne slipe/polere bort støv, sig og struktur 

til en perfekt finish.  Forklare hensikten med 

polering  

Bestått Kunne slipe og polere feil slik at alt omarbeid 

unngås. 

Ikke bestått Ingen forståelse av etterkontroll 

 

Vurderingsområde: Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til kvalitet: 

 

 

Forholdet mellom 
planlegging og 
gjennomføring, 
forståelse og refleksjon 

 

 

Bestått meget godt Egenvurderingen (skriftlig/muntlig) utrykker 

god innsikt og evne til faglig refleksjon. Kan 

kommunisere om faglige løsninger og 

utfordringer. Begrunne avvik og endringer  

Bestått Egenvurderingen (skriftlig/muntlig) viser grei 

oversikt over faget. Kan kommunisere om 

faglige temaer og gi uttrykk for god 

materialkunnskap. 

Begrunne for avvik og endringer.  

Ikke bestått Egenvurderingen er mangelfull, eller 

avdekker manglende forståelse for 

grunnleggende prinsipper i faget. 

 

Vurderingsområde: Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til kvalitet: 

 

Dokumentasjon 

 

 

Bestått meget godt Levert en fullstendig dokumentasjon  

Bestått Levert en tilstrekkelig dokumentasjon  

Ikke bestått Har mangelfull dokumentasjon. 

 



5)Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til 
fag- svenne- kompetanseprøven av 
prøvenemnda 

SETT 

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 

Avsluttende 

vurdering 

    

MB B IB Sted Dato 

     

 


