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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: Fagprøven skal gjennomføres innenfor en 

tidsramme av 4 virkedager. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

Ca. 1 dag   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang, et eksempel:  

Du vil få oppgaver knyttet til ulike typer kjøretøy og dekk. Du må kunne mer enn det du jobber med i 

egen bedrift, da du kan prøves i alle mål i læreplanen, ikke bare det du jobber med til daglig.  

Dette er en liten veileder for hva som han komme på en fagprøve. Det vil underveis i en prøve også 

komme mange spørsmål om yrket, men alt er opp mot lærerplan. 

• Velge dekk og felger til ulike typer kjøretøy som personbil, lastebil, anleggsmaskiner, truck 

m.flere og begrunne dine valg. 

• Kjenne merking og forskrifter til ulike typer dekk, felger, pigging, rilling, kjettingbygging, 

renhold,Hms, eget vellvære, 

• kunne redgjøre for 4.hjulskontroll 

• Hvilke krav stiller kjøretøyforskriftene til vinterhjul for kjøretøy under 3500Kg? 

• På sidene av et personbildekk kan du finne følgende merking for eksempel.(205/55R16) 91 H 

hva.Hva betyr H? 

• Forklar fremgangs måte ved reparasjon av personbildekk med skade mitt i banen? 

• Hvor mange pigger har du max lov til å ha i et 205/55r16 Vinter dekk i 2020? 

• En kunde kommer inn og vil ha nye felger og sommerdekk til sin Transporter T-5 org 

montering 215/65r16 101 Li.  Felg 7X16 Et51. Gi kunden et alternativ i 19” og 20 

• Forklar forskjell på ET 120 og ET 130. Hva betyr H2? 

• Hva er sporvidde? Hva er en mulig årsak til feil slitasje på ett dekk? 

• Hvor mye har du lov til å forandre innpress på felg i forhold til originalmontering uten å få 

det        godkjent av kjøretøy fabrikant eller Vegvesenet?  

• Hvor mye har du lov til å forandre sporvidde på bilen?                                                                    

• Hvilke 3 faktorer påvirker vulkaniseringsprosessen? 

• Nevn 3 ting en gummiblanding består av. 

• Hvilke 2 hovedtyper av banelegging finnes det på lastebildekk? 

• Forklar forskjellen på de 2 hovedtypene av banelegging på lastebildekk? 

• Hva sier kjøretøyforskriftene om vinterhjul til bil over 3500kg? 

• Hvor mange kjettinger skal du ha med i et vogntog? Hva er en sjeksjonsbredde?    



• En kunde vil senke høyden på sin bil i dag kjører han 385/65R22,5 foran og 295/80R22,5 driv 

og boggi max aksel last foran 10000kg. Max aksel last bak 20000kg. Hva må gjøres for å få 

dette godkjent? 

• En anleggsfelg består av flere deler? Hvilke hovedtyper har vi? 

• Forklar forskjellen på L-3 Dekk og L-5 Dekk? 

• Kunden har en traktor med dekk 13.6-24 diagonal han vil ha radialdekk i 70 serie hva setter 

du på? 

• Hva er viktig å passe på slik at girkasse ikke blir ødelagt? 

• Truck dekk har 2 hovedtyper hva er disse? 

• Hvor mye luft skal du ha i et truckdekk på delt felg før det sitter på maskinen? 

• Hva skal nye dekk i butikk utstillingen være merket med? 

• Hva sier HMS om bekledning og verne utstyr for deg som jobber i en bedrift? 

• Vi har 4 kategorier av dekkmønster, hvilke?                                                                                   

• Hvordan måler de ett innpress?  

• Hva er grunnen til at dekk balanseres?  

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): 

• HMS, både personlige og faglige krav (verneutstyr og egen og andres sikkerhet, håndtering 
av avfall m.m.) 

• Evne til å planlegge 
o Valg av utstyr og eventuelt hjelpemann. 
o Risikovurdering 

• Faglig kunnskap og forståelse 
o Praktiske ferdigheter 
o Bruk av verneutstyr. 
o Utførelse i forhold til prosedyrer og beskrivelser 
o Disponering av tid. 
o Valg av løsninger og forklaring på lønnsomhet kostnader 

• Evne til faglig refleksjon 
 

Kriterier Bestått meget godt Bestått  Ikke bestått 

HMS 

 

 

 

Evne til å 

planlegge: 

 

Kjenner lovverk knyttet til 
HMS ved 
arbeidsutførelsen og har 
et bevisst forhold til HMS. 
 
Planleggingen er meget 
godt gjennomført, og 
gjennomtenkt. Har med 
alle viktige elementer 
 

Arbeidet utføres etter 
reglene for HMS. 
 
 
 
Planleggingen er grei og 
planen kan følges.  
 

Følger ikke regler for 
HMS,  
 

 

Planleggingen er dårlig 
gjennomført, mangler 
viktige og vesentlige ting 
som skal være med.  
 

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


 

 

Faglig kunnskap 

og forståelse:  

-Praktiske 
ferdigheter 
 
-Bruk av 
maskiner og  
verneutstyr. 
 
-Utførelse i  
forhold til 
prosedyrer og 
beskrivelser 
 
-Disponering av 
tid. 
 
-Valg av 
løsninger og 
forklaring på 
lønnsomhet 
kostnader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMS er tatt hensyn til på 
en utmerket måte 
 
 
Arbeidet gjennomføres 
sikker nøyaktig og 
selvstendig, i tråd med 
alle forskrifter og 
retningslinjer, 
 
Korrekt håndtering av 
maskiner utstyr og avfall 
 

Kan STRO boka meget bra 
 
 
Klarer på en utmerket 
måte å ”sko” opp ett 
kjøretøy etter kjøretøyets 
vognkort med alle 
kriterier som blir gitt og 
holder tidsfrister. 
 
Måler boltsirkel innpress 
og gjengetype på en 
utmerket måte. Boltsirkel 
innpress uten spesial 
verktøy. 
 
Forklarer på en utmerket 
måte sammenhengen 
mellom dekktyper 
merking belastning 
sikkerhet komfort og 
kostnader 
 
Visuell kontroll/ 

prøvekjøring for å 

avdekke bilens oppførsel 

på vei; forklarer 

hjulvinklene og dens 

innvirkning på 

kjøreegenskaper. 

Forklarer drivlinje, 

hjuloppheng og bremser 

som innvirker på bilens 

kjøreegenskaper  ;  

 
 
 

Har med de viktigste 
elementer med tanke på 
HMS. 
 
Arbeidet utføres riktig og 
etter gjeldende prosedyrer 
 
 
 
 
Maskiner utstyr og avfall 
behandles greit. 
 
Kan bruke STRO-boka. 
 
 
Skor greitt opp et kjøretøy 
etter kjøretøyets vognkort 
og de kriterier som er gitt. 
Holder stort sett tidsfrister. 
 
 
 
Klarer på en grei måte å 
måle boltsirkel innpress og 
gjengetype. 
 
 
 
Forklarer på en grei måte 
sammenhengen mellom de 
ulike benevningene. 
 
 
 
 
Kan forklare de viktigste 

hjulvinklene og deres 

innvirkning på 

kjøreegenskaper. Kan  

forklare drivlinje, 

hjuloppheng og bremser 

som innvirker på bilens 

kjøreegenskaper på en grei 

måte uten for mange 

unøyaktigheter;  

Kan kontrollere hjulvinkler 
og gjennomføre 
4hjulsmåling; 
 

HMS er i liten grad eller 
ikke tatt hensyn til. 
 

Grove feil i 
gjennomføringen av 
oppgaven 
 
 
 
Feil håndtering av utstyr 
og maskiner 
 
Finner ikke ut av STRO-
boka. 
 
Klarer ikke sko opp et 
kjøretøy korrekt. 
Går over tidsfristen, eller 
klarer ikke levere 
nødvendig kvalitet 
innenfor frist. 

 
Klarer ikke å måle 
boltsirkel innpress og 
gjengetype. 
 
 
 
Klarer i liten grad å 
forklare noe om de ulike 
benevningene. 
 
 
 

 

Kan i liten grad forklare 

de viktigste hjulvinklene 

og kun delvis få til en 

4hjulsmåling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evne til faglig 

refleksjon 

Har på en utmerket måte 
evaluert 
gjennomføringsdelen. 
Egenvurderingen viser  
god innsikt i faget.  
 

Klarer å se hva som er bra 
og mindre bra i eget arbeid. 
Egenvurderingen  
viser innsikt i faget 
 

Kan i liten grad vurdere 
eget arbeid og viser 
manglende forståelse for 
faget 

 

 

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 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 

     

 


