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

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): 

• HMS 

• Planlegging 

• Faglig forståelse og refleksjon 

• Faglig kunnskap 

• Dokumentasjon 

Vurderingskriterien

e gjelder for 

samtlige 

kompetansemål.Vur

derings-kriterier 

Måloppnåelse ved 

bestått meget godt 

Måloppnåelse ved 

bestått 

Måloppnåelse ved 

ikke bestått 

HMS Kandidaten finner 

informasjon om 

HMS samt tar ut 

relevante 

datablader. Viser 

helhetsforståelse for 

Redegjør for hvor 

informasjon om 

HMS finnes og ta ut 

datablader; 

 

Manglende 

forståelse av 

bedriftens HMS 

arbeide.  

 

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


bedriftens HMS 

arbeide. 

Bruker tilgjengelig 

verneutstyr, samt 

redegjør for hvorfor 

og hvordan 

bedriften 

kildesorterer. 

Kjenner til 

bedriftens 

verneombud og dets 

rolle. 

Bruker nødvendiig 

verneutstyr. Kjenner 

til bedriftens 

kildesorteringssyste

met  

Lite bruk av 

verneutstyr samt 

manglende 

kjennskap til 

bedriftens avfalls 

håndtering. 

Planlegging 

Faglig forståelse og 

refleksjon 

 

Kandidaten 

planlegger, 

gjennomfører og 

vurderer eget arbeid 

ved hjelp av relevant 

verksted litteratur. 

Kandidaten viser 

god dybdekunnskap 

og redegjør for 

gangen i hele 

arbeidsprosessen 

Planlegger og 

gjennomfører 

arbeidet, bruker 

verksted litteratur. 

Har dybdekunnskap 
og viser forståelse 

for gjennomføring 

av prosessen. 

Mangelfull 

planlegging av 

arbeidet og lite 

bruke av verksted 

litteratur. 

Ingen faglig 

dybdekunnskap. 

Reflektere i liten 

grad over eller 

begrunner sine valg. 

Faglig kunnskap Kandidaten viser 

solid fagkunnskap og 

evnen til å bruke 

disse. Begrunner 

egne valg av 

metode.  

Kandidaten velger 

hensiktsmessig 

verktøy, 

spesialverktøy, samt 

begrunner sine valg. 

Kandidaten har god 

forståelse i bruken 

av diagnoseverktøy, 

vurderer ulike 

metoder for 

Har god innsikt i og 

forståelse av 

hovedelementene i  

lærefaget.  

Gjør bruk av riktig 

verktøy og 

spesialverktøy 

Har noe system- 

forståelse ved bruk 

av diagnoseverktøy,  

bruker dette til 

selvstendig 

feilsøking 

Reproduserer 

kunnskap, har 

vanskelig for å se 

sammensatte 

problemstillinger 

Bruker ikke riktig 

verktøy eller 

spesialverktøy 

Viser liten eller 

ingen forståelse i 

bruken av diagnose- 

verktøy og mangler 

systemforståelse 



feilsøking. 

Reflekterer over 

måleresultater 

Dokumentasjon 

 

Kandidaten jobber 

nøyaktig, og viser 

svært god orden 

gjennom hele 

arbeidsprosessen. 

Følger til enhver tid 

bedriftens 

dokumentasjonskrav 

Normal god orden 

under arbeidet og 

dokumenterer det 

som er utført  

Har en mindre 

ryddig 

arbeidsstasjon, 

kjenner/følger ikke 

bedriftens 

dokumentasjons 

krav. 

 

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 

    

MB B IB Sted Dato 

     

Forslag til brev til kandidaten: 



 

Navn 

Adresse 

Postnr.:/StedSted, den xx.xx.xxxx 

 

Vedrørende praktisk prøve i ……………………………………………… 
 

Vi viser til oppmelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, seksjon for fag- og 
yrkesopplæring og telefonsamtale med deg i dag om ovennevnte prøve. 
 
Fagprøven skal avholdes i perioden xx.xx.xx – xx.xx.xx. 
Du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere et arbeid og vurdere deg selv. 
 

Planlegging  
Prøvenemnda skal motta plan for arbeidet: Dato:                kl. 
Det planlagte arbeidet gjennomføres over x dager. 
 

Du skal vurdere ditt eget arbeid med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål og 
vurderingsgrunnlaget du får utlevert sammen med oppgaven.  
 

Det er viktig at du som skal opp til fag/svenneprøven kjenner læreplanen for faget og 
fagområdet godt før prøven avlegges. Læreplan i ……………………………………….finner du på 
følgende lenke: https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner 
 
Prøvenemnda har taushetsplikt både under og etter prøven, alle taushetsbelagte 
opplysninger behandles konfidensielt. 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er noen spørsmål omkring 
fagprøven. 
 
Med hilsen 

Prøvenemnda i …………………………………. 

Navn prøveleder 

Tlf. arbeid:                                                                                                                                                                  
Tlf. mobil:   

e-post: 

https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner

