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INNHOLD:  
 
Fagprøven skal bestå av følgende:  
 
- En oppgave som planlegges skriftlig og presenteres.  
- Gjennomgang av kandidatens anlegg og prosess. Deretter en praktisk gjennomgang 

av oppgave så langt det er mulig. Kunne tegne og forklare enkle prinsippskisser på 
tavle/ flip-over e.l 

- Egenvurdering, kandidaten skal skriftlig vurdere eget arbeid og prestasjon. 
 

TIDSRAMME FOR FAGPRØVEN: 
  
- Dag 1, Varighet inntil 4 t. Planlegging og presentasjon: Kort om organisasjon, 

bedrift/ bransje. Råstoffer/ produkter, prosessgjennomgang, kjemi, apparatur/ 
maskiner/ utstyr, måleutstyr og reguleringer, HMS (Helse - Miljø - Sikkerhet), 
kvalitet 

-  Dag 2, Inntil 7,5t Jobbe med oppgaven, planlegging- gjennomføring-   
- Dag 3, Inntil 4t Presentere oppgave, P&ID/TFS, uterunde, kontrollrom, HMS (Helse  

Miljø- Sikkerhet), 
 
 

PENSUM: LÆREPLAN I KJEMIPROSESSFAGET VG3/OPPLÆRING I BEDRIFT.  

Finnes på www.udir.no  Alle kompetansemålene i læreplanen skal kunne prøves under fagprøven.  

 
 
VURDERING:  

 
Bestemmelser for sluttvurdering:  

Hovedområder Produksjon og vedlikehold , Produkt og produktflyt, Dokumentasjon og kvalitet  

Generelle vurderingskriterier : 
 
HMS (arbeidsmiljø, utslipp/konsesjonsgrenser, person og prosess sikkerhet) 

• Fagkunnskap og prosessforståelse 

• Nøyaktighet og dokumentasjon 

• Samhandling og kommunikasjon  
 
Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager.  

Både planlegging, gjennomføring og egenvurdering/dokumentasjon, skal samlet vurderes etter karakterene: 
 

 
BESTÅTT, BESTÅTT MEGET GODT og IKKE BESTÅTT.  
 
 
 
 
 
 
 

Kompetansemål i læreplanen:  
Hovedområder vurdering: 

Kompetansenivå:  

 
Vurderingskriterier/ kjennetegn til kvalitet:  

 

http://www.udir.no/


 
Produksjon og vedlikehold 
Produkt og produktflyt 
Dokumentasjon og kvalitet 

 
 
 

1. Kjenner til og kan iverksette tiltak 
i henhold til varslings- og nød 
prosedyrer.   
 
2. Forstå skjermbilder og tekniske 
flytskjemaer. Bruke 
styringssystemer og være åpen for 
ny teknologi. 
 
3. Gjøre rede for hva som skjer 
kjemisk, biologisk og fysisk i 
enhetsoperasjoner og prosesser. Vise 
HMS og prosessforståelse 
 
4. Kjenne relevant prosess og 
måleutstyr. Reguleringstyper og 
prinsipper og  virkemåter. 
Apparatur, prosessutstyr, kjenner til 
rutiner for helse, miljø og sikkerhet 
samt kvalitetsarbeid. 
 
5. Viser prosessforståelse, kjenner 
prosedyrer/instrukser, 
avvikshåndtering, rapportering av 
uønskede hendelser, dokumentasjon  
 

6. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 
gjennomgående.   
 
7. Overvåke og optimalisere 
produksjonen, tolke prosessdata og 
faktorer som påvirker lønnsomheten. 
 
8. Samhandling, kommunikasjon og 
teknologi.   
 

 
 
 
 

Høy 
kompetanse 

 

bestått meget 
godt 

1. Kjenner og forstår bedriftens HMS-reglement og 
forstår følgene av brudd. Nøyaktig i alle situasjoner og 
behersker samarbeid og kommunikasjon svært godt. 
Forstår bakgrunnen for nød prosedyrer og varsling.  

 
2. Lese og forstå anleggets spesifikasjoner utfra TFS; 
kjenne oppbygging/struktur og grunnleggende symboler; 
forklare og forstå prosessflyten.  

 
3. Viser kunnskap utover grunnleggende kjemi, fysikk 
og biologi; diskutere/vurdere kjemiske, fysiske og 
biologiske problemstillinger  
 
4. Viser god kunnskap og bredde både teoretisk og 
praktisk innenfor relevant måle; regulering, 
prosessutstyr  og digitale ferdigheter. Godt kjent med 
bedriftens rutiner. 
 
5. Innehar god prosessforståelse, og kan redegjøre for 
systemer og regelverk. Kjenner miljøkrav, konsesjons 
grenser, sertifiseringer og avviksrapportering.  
 
6. Viser god HMS forståelse i drift av prosessanlegg 
basert på god risikoforståelse og sikker adferd. Kjenner 
til bedriftens omdømme og bransjens påvirkning på det 
ytre miljø.    
 
7. Etterlever instrukser, prosedyrer og regelverk.  
Benytter loggføring og kan planlegge, rapportere og 
dokumentere arbeidsoppgaver. 
 
8. Benytter fagterminologi i samhandling og 
problemløsning med kollegaer og andre faggrupper. 
Innhenter, bearbeider og bruker informasjonen til 
kompetanseutvikling. Skissere og tegne prinsippskisser. 
 

 
 
 

Middels 
kompetanse 

 

bestått 
 
 

1. Kjenner til og følger bedriftens HMS-krav. 
 Er nøyaktig, samarbeider og kommuniserer godt.                                       
Kjennskap til og kunne bruke bedriftens nød- og 
varslingsprosedyrer  

 

2. Kjenner grunnleggende oppbygging og symboler; 
kunne forklare og forstå prosessflyten 
  
3. Gjøre rede for grunnleggende kjemiske, biologiske og 
fysiske prosesser; bruke relevante hjelpemidler og 
prosedyrer  
 

4. Kjenner måleutstyr/ reguleringsprinsipper. Oversikt 
over apparatur, prosessutstyr, kjenner rutiner for helse, 
miljø og sikkerhet samt kvalitetsarbeid 
 

5. Viser prosessforståelse, kjent med prosedyrer/ 
instrukser, avvikshåndtering, rapportering, 
dokumentasjon  
 
6. Har HMS forståelse i drift av prosessanlegg, er kjent 
med krav og retningslinjer. 
 
7. Benytter instrukser, loggfører/rapporterer og melder 
inn uønskede hendelser. 
 
8.Kan diskutere aktuelle problemløsninger med 
kollegaer, kommunisere og dokumentere feil/mangler. 
 

 
 
 

1.Manglende HMS forståelse. Ikke tilstrekkelig 
nøyaktig i sitt arbeid og kommuniserer ikke godt, utøver 
i liten grad samhandling og ser ikke viktigheten av 
samarbeid. 
Kjenner i liten grad til varslings- og nød prosedyrer  

 



Lav 
kompetanse 

 

ikke bestått 

2. Kjenner lite til grunnleggende oppbygging og 
symboler; ser ikke sammenhenger.  
 

3. Kan lite om ikke grunnleggende kjemi, fysikk og 
biologi, og mangler forståelse for nytteverdien.  
 

4. Kjenner lite til måleutstyr og reguleringsprinsipper/      
virkemåter. Mangler kunnskap om apparatur, 
prosessutstyr, ukjent med rutiner for helse, miljø og 
sikkerhet samt kvalitetsarbeid. 
 

5. Viser lite prosessforståelse, lite kjennskap om 
prosedyrer/instrukser, avvikshåndtering, rapportering, 
dokumentasjon  
 
6. Viser lite forståelse for HMS forhold, usikker på 
forståelse og sikkervurderinger. 
 
7. Kjenner lite til og benytter i liten grad hjelpemidler 
som instrukser og prosedyrer. 
 
8. Bruker i liten grad fagterminologi og har lite 
samarbeid med andre kollegaer eller fagavdelinger. 
Tegner eller skisserer ikke enkle prosess, apparaturer 
eller reguleringsprinsipper  
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
KLAGERETT:  
Kun karakteren IKKE BESTÅTT kan klages på. Klagen sendes skriftlig til Vestfold Fylkeskommune innen 3 
uker etter at karakteren er mottatt skriftlig. Klage kan føre til at karakteren heves til BESTÅTT, klagen kan bli 
avvist eller klagen kan føre til at en ny fagprøve må gjennomføres.  

 
 



VEDLEGG:  
- Fagprøve underlag  
- Skjema for egenvurdering  

- Kopi av vurderingsskjema for fagprøve i kjemiprosessfaget VG3 

 


