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Innhold i den praktiske fag- svenne- og kompetanse prøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: innenfor 5 virkedager 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

3,5 timer 4 virkedager 3,5 timer 

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Bedriften må finne en passende bilskade som inneholder de kompetansemålene skal skal 

være med i fagprøve (se pkt. b under). Finner ikke bedriften en bil som dekker kravene, er 

det mulig å gjennomføre fagprøven på flere biler. Bedriften må sørge for at kandidaten har 

tilgang til PC, gode arbeidsforhold og en fast arbeidsplass under hele fagprøven. 

Kandidaten må lese oppgaven nøye og lage en plan for tida som er til rådighet. Det er 

læreplanen i faget som ligger til grunn for oppgaven, med tilpasninger til bedriften. 

Kandidaten skal: 

a) Planlegge arbeidet sitt og begrunne valgte løsninger: Du skal lage en skriftlig   

tidsplan som omfatter f.eks. rekkefølge, metoder, materialer, verktøy, 

verneutstyr og lignende. Begrunn valgene dine der det er mulig. Nemnda skal ha 

planen din på epost før gjennomføringen starter. Du får ca. 3,5 timer til 

planlegging. 

b) Gjennomføre et faglige arbeid (4 virkedager). Du skal 

a. Sette opp bil på jigg og rettebenk etter målebrevdokumentasjon og utføre 

målinger. 

b. Demontere, montere og tilpasse sammenføyningsmetoder etter dagens 

standard. 

c. Bearbeide en skadd overflate og påføre fyllmaterialer. 

d. Skifte og kontrollere komponenter i drivverk, understell, hjul og bremser 

og gjøre rede for funksjonen til de ulike vinklene i for- og bakstilling. 

OBS. Nemnda skal kontaktes slik at bilen kan besiktiges, både når den er klar for sveising og 

før fyllmaterialer påføres. Påføring av tettestoffer eller annet lakkeringsarbeid skal ikke 

påbegynnes før prøven er avsluttet. Detaljer som fanger dører og lykter skal være montert 

ved siste gangs besiktigelse. 

OBS: Vurdering skrives i et worddokument som skannes og sendes 

prøvenemndsmedlemmene på epost når gjennomføringsdelen er avsluttet. 



3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                    
https://sokeresultat.udir.no/finn-

lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift 

4) Vurderingsgrunnlag: 

• HMS 

• Evne til å planlegge 

• Fagkunnskap  

• Evne til problemløsning 

• Dokumentasjon, systematikk, orden  

• Egenvurdering, forståelse og refleksjon 

Kriterier Bestått meget godt Bestått  Ikke bestått 

HMS Kjenner lovverk knyttet til 
HMS ved arbeidsutførelsen 
og har et bevisst forhold til 
HMS. 
 

Arbeidet utføres etter 
reglene for HMS. 

Følger ikke regler for 
HMS,  
 

Evne til å 
planlegge 

Planleggingen er skriftlig, 
godt gjennomarbeidet og 
strukturert; 
framdriftsplanen er 
realistisk og metodevalg 
godt begrunnet; forhold 
knyttet til fabrikantens 
reparasjonsveiledning er 
nøye vurdert; 

Det er utarbeidet en 
funksjonell skriftlig 
arbeidsplan der tidsbruk, 
materialforbruk, valg av 
verktøy og metoder 
inngår. Fabrikantens 
reparasjonsveiledning er 
vurdert; 

Planleggingen er uklar 
eller mangelfull; 
nødvendige hensyn til 
Fabrikantens 
reparasjonsveiledning er 
utelatt 

Fagkunnskap 
(se pkt. a-d 
over) 

Bil er nøyaktig montert på 
jigg etter 
målebrevspesifikasjoner. 
Målinger er nøyaktig utført 
og måledata er utførlig 
dokumentert. 

Demontering er gjort 
skånsomt og nøyaktig for å 
minimalisere etterarbeid og 
skadeomfang, Monteringen 
er nøyaktig uført for å 
gjenskape bilens originale 
sammensetning, utseende 
og kvalitet. 

Overflaten er nøyaktig og 
korrekt bearbeidet for å få 
et optimalt resultat ved 
påføring av fyllmateriale. 

Bil er montert på jigg 
etter 
målebrevspesifikasjoner. 
Målinger er utført. 

 

Demontering er 
tilfredsstillende 
gjennomført uten for 
mye etterarbeid og økt 
skadeomfang. Montering 
er utført etter bilens 
originale sammensetning. 

Overflaten er bearbeidet 
og fyllmateriale er påført 
med et greit resultat. 
Fyllmateriale er slipt på 

Bil er ikke montert riktig 
på jigg etter 
målebrevspesifikasjoner 
og målinger er 
mangelfulle. 

Demonteringen er 
unøyaktig gjennomført 
og medfører unødvendig 
etterarbeid. Monteringen 
er unøyaktig og 
gjenspeiler ikke bilens 
originale sammensetting, 
utseende og kvalitet. 

Overflaten er ikke 
bearbeidet godt nok for å 
få et godt resultat ved 
påføring av fyllmateriale. 
Fyllmateriale er ikke slipt 

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


Fyllmateriale er nøyaktig og 
korrekt slipt for å oppnå en 
original form, overflate, 
kvalitet og finish. 

Bilens for- og 
bakstillingskomponenter er 
nøye oppmålt og 
kontrollert. Måledata er 
korrekt vurdert og 
komponenter er skiftet 
etter fabrikantens 
spesifikasjoner. Det gis en 
god redegjørelse for 
funksjonene til de ulike 
vinklene i for- og bakstilling. 

en akseptabel måte for å 
oppnå en original form 
og overflate. 

Bilens for- og 
bakstillingskomponenter 
er oppmålt. 
Komponenter er skiftet 
etter fabrikantens 
spesifikasjoner. Det kan 
redegjøres for de 
forskjellige vinklene i 
forog bakstilling. 

riktig og overflaten er 
ikke rett nok for å kunne 
bearbeides videre. 

Bilens for- og bakstilling 
er ikke korrekt oppmålt. 
Det kan ikke redegjøres 
for de forskjellige 
vinklene i forog 
bakstilling. 

Evne til 
problemløsning 

 

Ser alternative løsninger og 
foretar bevisste valg. 

Ser alternativer der det 
oppstår utfordringer. 

Klarer ikke å se 
alternative måter å løse 
utfordringer på. 

Dokumentasjon, 
systematikk og 
orden  

Har all nødvendig 
dokumentasjon og jobber 
systematisk; Har svært god 
orden 

Har tilstrekkelig 
dokumentasjon og jobber 
stort sett systematisk; 
har grei orden. 

Har svak/mangelfull 
dokumentasjon og 
mangler systematikk og 
orden i arbeidet. 

Egenvurdering, 
forståelse og 
refleksjon 

Egenvurderingen 
(skriftlig/muntlig) utrykker 
god innsikt og evne til faglig 
refleksjon. Kan 
kommunisere om faglige 
løsninger og utfordringer. 
Faglige avklaringer viser 
gode materialkunnskapet 
og god innsikt i bilens 
konstruksjon og struktur. 
Begrunnelse for avvik og 
endringer er faglig 
begrunnet. 

Egenvurderingen 
(skriftlig/muntlig) viser 
grei oversikt over faget. 
Kan kommunisere om 
faglige temaer og 
uttrykker relevante 
betraktninger. Faglige 
avklaringer viser 
nødvendige 
materialkunnskapets, 
samt grunnleggende 
oversikt over bilens 
konstruksjon og struktur. 

Egenvurderingen 
mangler, er irrelevant, 
eller avdekker 
manglende forståelse for 
grunnleggende 
prinsipper i faget. Faglige 
avklaringer avdekker 
manglende innsikt når 
det gjelder 
materialkunnskapet og 
bilens konstruksjon og 
struktur. 

 

 

 

 

 



5)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 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 

     

 


