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Innhold i den praktiske fagprøven: 

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): 

Kompetansemål: Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til kvalitet: 

Lese og forstå isometriske 

tegninger 

 

• planlegge, beskrive og 

utføre eget arbeid i tråd 

med planer, prosedyrer, 

tegninger, 

dokumentasjon og 

standarder 

• klargjøre rør og utstyr for 

montering ved bruk av 

bearbeidingsmaskiner i 

tråd med tegninger og 

spesifikasjoner 

• velge materialer ut fra 

tegninger og 

spesifikasjoner 

Høy kompetanse 

(bestått meget 

godt) 

Kunne forklare og vurdere: 

• symboler/monteringssymboler 

• elevasjon/ koordinater 

• retninger for rør 

• skravering 

• revisjoner 

• materiallister 

• Tabeller for rør og rørdeler 
 

Middels 

kompetanse 

(bestått) 

Gjøre rede for: 

Valg av materialer i.h.h.t tegning 

Retninger og symboler 

 

Lav kompetanse 

(ikke bestått) 

Liten forståelse av retninger, skravering og 

symboler 

 

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


Kompetansemål: Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til kvalitet: 

Klargjøre rør og 

nakkeflenser for 

sammenstilling 

 

• Klargjøre materialer for 

sammenføyinger 

• Utføre sveis og heftsveis i 

tråd med 

sveiseprosedyrer og 

spesifikasjoner  

• Klargjøre rør og utstyr for 

montering ved bruk av 

bearbeidingsmaskiner i 

tråd med tegninger og 

spesifikasjoner 

• Slipe, pusse og polere 

materialer i tråd med 

spesifikasjoner 

 

 

 

 

 

Høy kompetanse 

(bestått meget 

godt) 

Valgt riktig flens ihht. tegning 

Vurdert ulike maskiner og verktøy og valgt 

riktig. 

Viser god forståelse for sammenføyning. 

Har vurdert riktig sammenstilling ihht. 

prosedyrer og heftet riktig 

Har vurdert og utført arbeidet i tråd med 

gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet 

Middels 

kompetanse 

(bestått) 

Ujevne fuger men innenfor toleransene 

Godkjent heftesveis 

Montert flens med små avvik 

Følger krav til HMS 

Lav kompetanse 

(ikke bestått) 

Sammenstilling utenfor toleransene 

Ujevne fuger, ikke i lodd/ water og vinkel  

Feil/avvik på boltehuller i flens 

Manglende HMS 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetansemål: Kompetansenivå: Vurderingskriterier/kjennetegn til kvalitet: 

Gjenge og bøye rør etter 

tegninger og 

spesifikasjoner 

• Klargjøre rør og utstyr for 

montering ved bruk av 

bearbeidingsmaskiner i 

tråd med tegninger og 

spesifikasjoner 

Høy kompetanse 

(bestått meget 

godt) 

Vurdere riktig valg og bruk av verktøy og 

maskiner. 

Kan vurdere diverse smøremidler. 

Gjengekvaliteten må passe til rørdelene. 

Kunne forklare forskjellen på NPT og BSP 

gjenger. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunne bruke og vurdere regneverktøy,         ( 

formler ) for beregning av rørlengder, vinkler 

og rørbøyning etter tegning. 

Har vurdert og utført arbeidet i tråd med 

gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. 

Middels 

kompetanse 

(bestått) 

Velge riktig verktøy. 

God kvalitet på gjenger. 

Har brukt smøremiddel. 

Kunne forklare forskjellen på NPT og BSP 

gjenger. 

Bøye riktig etter mål på tegning. 

Utført arbeid med tanke på HMS. 

Lav kompetanse 

(ikke bestått) 

Avvik utenfor toleranser både på bøye og 

gjengeøvelse. 

Glemt smøring. 

Vet ikke forskjell på NPT og BSP gjenger. 

Manglende HMS. 

 

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 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 

    

IB B BM Sted Dato 

     

 

 


