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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

Prøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme av 4 virkedager. På prøvestasjonen brukes 2 dager: 

Dag 1, kl. 11.00 – 19.00 (fra kl. 17.00 skal kandidaten planlegge på egen hånd):  

• Utdeling av oppgave og oppstart prøve, 1 time 

• Obligatorisk del, 3 timer 

• Skriftlig oppgave/case, 2 timer 

• Trekk av praktisk oppgave, denne planlegges før dag 2 på valgfritt sted og leveres nemnda kl. 

8.00 dag 2. 

Dag 2, kl. 8.00 – 15.00 

• Gjennomføring av praktisk prøve med dokumentasjonsdel og egenvurderingsdel, 4 timer 

• Vurderingssamtale, inntil 1 time 

Lunsj og pauser avtales på innledningsmøtet. 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Fagprøven består av 2 hoveddeler 

1. Obligatorisk del. Denne delen er lik for alle kandidater, inneholder spørsmål fra alle kapitler i 
læreplanen. Målet er å teste fagforståelse 

2. Kandidaten trekker en fremlagt oppgave/case som skal besvares skriftlig. Denne skal ikke 
gjennomføres praktisk. 

3. Praktisk oppgave:  
a. Kandidaten trekker en oppgave.  Denne oppgaven skal planlegges, gjennomføres, 

dokumenteres og vurderes av kandiaten selv. 
 

Hjelpemidler: 

Alt nødvendig verktøy og utstyr samt instruksjonsbøker kan brukes for å gjennomføre prøven. 

Eksempler på praktiske oppgaver (det kan være flere enn disse): 

1. Overhaling av evaporator: Demontere, overhale og monter den aktuelle Evaporatoren.  
Etter montering skal kandidaten redegjøre overfor prøvenemda om  
hvilke tiltak han mener er nødvendig for å tilfredsstille de gitte kvalitetskrav med henblikk på 

vedlikeholdsprogrammet. 



2. Brennstoffventil: Demontere/montere en brevvstoffventil. Trykkprøve og vurdere tilstanden 
til brennstoffventilen. For tildragningsmomenter og åpningstrykk, se instruksjonsbok. 

3. Klokking av veivaksel: Veivakselkontroll, dvs klokking av veivaksel av tildelt motor. 
Hjelpemiddel er skjema og instruksjonsbok for aktuelle motor  

4. Overhaling av Sentrifugal pumpe/ Imo skruepumpe: Demontere, overhale og monter den 
aktuelle pumpe. Etter montering skal kandidaten redegjøre overfor prøvenemda om hvilke 
tiltak han mener er nødvendig for å tilfredsstille de gitte kvalitetskrav med henblikk på 
vedlikeholdsprogrammet 

5. Overhaling av Luftkompressor: Demontere, overhale og monter ventilene i den aktuelle 
kompressoren. Etter montering skal kompressoren justeres, startes opp og settes i drift. 
Driften skal overvåkes. Kandidaten skal kunne forklare om nødvendig justering av en 
pressostat. Etter demontering skal kandidaten redegjøre overfor prøvenemda om hvilke 
tiltak han mener er nødvendig for å tilfredsstille de gitte kvalitetskrav med henblikk på 
vedlikeholdsprogrammet. 

6. Overhaling av 2-trinns luftkompressor: Demontere, overhale og montere ventilene i den 
aktuelle kompressoren. Utføre oljeskift og forklare virkemåte og de forskjellige 
komponentene. 

 

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): 

Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid, og 

prøvenemnda vil legge vekt på:   

✓ HMS og kvalitetssikring 
✓ Fagkunnskap  
✓ Begrunne valg og se sammenhenger mellom ulike fagområder 
✓ Valg og bruk av hjelpemidler 
✓ Selvstendighet og orden 
✓ Kreativitet i valg av løsninger 
✓ Evne til å planlegge og vurdere eget arbeid 
✓ Tid 

 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Kandidaten har et bevisst forhold 

til HMS og kvalitetssikring 

Kandidaten forstår og forholder 

seg til HMS 

Kandidaten har liten 

bevissthet rundt HMS, både i 

praksis og teori; 

Kandidaten viser solid 

fagkunnskap og kan knytte denne 

til målene i læreplanen. 

Kandidaten har god innsikt i og 

forståelse av hoveddelene av 

Kunnskap presenteres tilfeldig 

og springende, noe vil være 

riktig og noe vil være galt. 

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


lærestoffet og kan knytte disse 

til målene i læreplanen. 

Kandidaten forstår og bruker 

fagkunnskap og begrunner valg.  

Kandidaten klarer å bruke 

kunnskap fra flere fagområder og 

se sammenhengen mellom dem. 

Kandidaten ser en del 

sammenhenger mellom ulike 

fagområder. 

 

Kandidaten har få 

begrunnelser og tar i bruk 

bare deler av sin kunnskap. 

 

Kandidaten klarer å bruke 

hjelpemidler, samle relevant 

informasjon og forklare 

nødvendig detaljkunnskap. 

Kandidaten klarer å bruke 

hjelpemidler og forklare en del 

detaljkunnskap, men har i blant 

noe manglende oversikt. 

Kandidaten bruker 

hjelpemidler tilfeldig, og mye 

er ren imitasjon. 

 

Kandidaten viser selvstendighet, 

er ryddig og har god oversikt. 

 

Kandidaten viser noe 

selvstendighet og har i grove 

trekk oversikt og orden. 

 

Kandidaten viser manglende 

selvstendighet, manglende 

innsikt og system forståelse 

Kandidaten er kreativ og har flere 

gode forslag i både planlegging 

og gjennomføring av 

arbeidsoppgaver. 

 

Kandidaten har noen gode, 

kreative forslag i planleggingen 

og gjennomføringen av sine 

arbeidsoppgaver. 

Kandidaten viser manglende 

kreativitet i måten å løse 

oppgaver på. 

 

Kandidaten viser meget god evne 

til å planlegge og vurdere eget 

arbeid. 

 

Kandidaten viser ganske god 

evne til å planlegge, 

gjennomføre og vurdere deler 

av eget arbeid. 

 

Kandidaten viser dårlig evne 

til å planlegge, gjennomføre 

og vurdere eget arbeid. 

 

Kandidaten er rask og effektiv. Kandidaten holder seg innenfor 

akseptert tidsramme. 

Kandidaten går ut over 

tidsramme for oppgaven; 

 

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 

     

 


