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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Start dato:    kl. 

Evaluering dato:   kl. 

Prøvens varighet antall dager: 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  
Oppgaven består av tegning: 

 

 

Beskrivelse: 

 

 

Prøvens omfang: 

• Planlegging 

• Gjennomføring 

• Dokumentasjon/egenvurdering 

Planlegging: 

Du skal utarbeide en skriftlig plan over arbeide som skal utføres. Denne planen skal 

inneholde en fremdriftsplan, HMS og liste over materialer og verktøy som er nødvendig for 

å utføre oppgaven. 

Gjennomføring: 

Arbeidet skal utføres etter tegning og arbeidsbeskrivelse. Evt. avvik på tegning(er), 

materialer eller annet noteres. 

Dokumentasjon/egenvurdering: 

Lag en kort oppsummering av utført arbeide. Denne skal inneholde dine egne vurderinger av 

hvordan du har utført oppgaven, hva du er fornøyd med og evt. hva du ikke er fornøyd med.  

Prøvenemnda har anledning til å stille spørsmål for mer utfyllende redegjørelse. 



 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål i læreplanen:    

Dokumentasjon, kvalitet og HMS 

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne  

• bruke produktdatablader 

• planlegge og utføre arbeidsoppgaver i tråd med tegninger, prosedyrer og standarder 

• bruke rapporter og skjemaer i tråd med arbeidsoppgaver 

• registrere avvik og foreslå korrigerende tiltak 

• forklare hovedprinsippene i bedriftens kvalitetssikringssystem 

• bruke metoder for sporbarhet for plater, profiler, strukturelle rør og utstyr  

• utføre stropping og anhuking i tråd med gjeldende regelverk 

• bruke sikkerhetsutstyr, verneutstyr og arbeidstøy tilpasset arbeidsoppdraget  

• drøfte faglige løsninger med kollegaer  

• vurdere økonomiske konsekvenser av metode- og materialvalg  

• gjøre rede for bedriftens organisasjonsstruktur og egen plassering og funksjon i 
bedriften 

• utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med bedriftens instruks 

• gjøre rede for og utføre arbeidet i tråd med gjeldende krav til HMS  
 

Platearbeid og produksjon 

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne  

• velge materialer i tråd med tegninger og spesifikasjoner 

• klargjøre materialer for sammenføying 

• beregne materialbruk, sveisekrymp, deformasjon og likevekt 

• bearbeide stålplater, profiler og strukturelle rør i tråd med arbeidstegninger og 
spesifikasjoner  

• gjøre rede for sammenføyingsmetoder i tråd med arbeidsoppdrag 

• utføre sveis og heftsveis i tråd med sveiseprosedyrer og spesifikasjoner  

• legge inn forbøying og avstivinger og redegjøre for deformasjoner og sveisekrymp  

• bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgavene 

• bruke manuelle og CNC-styrte maskiner  

• bruke måleverktøy og vurdere måleresultater 

• sette sammen komponenter og konstruksjoner i tråd arbeidstegninger og 
spesifikasjoner 

• demontere, reparere og rette opp komponenter og konstruksjoner 

• utføre varmebehandling og nedkjøling og forklare hva som skjer med materialer  

• gjøre rede for metoder for korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling av ulike 
materialer 

• planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr 
 



                                       

4) Vurderingskriterier (kjennetegn på måloppnåelse): 

Prøvenemnd har ansvar for at kandidaten får vurderingskriterier (kjennetegn på 

måloppnåelse) for fag- /svenneprøve og kompetanseprøven. 

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

prøvenemnda vil legge vekt på: 

✓ Planlegge og utføre arbeidsoppgaver i tråd med tegninger, prosedyrer og standarder 
✓ Utføre sveis og heftsveis i tråd med sveiseprosedyrer og spesifikasjoner  
✓ Bruke sikkerhetsutstyr, verneutstyr og arbeidstøy tilpasset arbeidsoppdraget  
✓ Tidsbruk 
✓ Vurderingsevne 
✓ Begrunnelse av valg/ metoder 
✓ Toleranser 

 

5)Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til 

oppgavens kompetansemål: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Vurdere forskjellige metoder 

for å utføre arbeidsoppgaver 

etter korrekte mål (i vinkel, 

rett diagonal, rette 

hullbilder etc.) 

 

Begrunne valg av 

sammenføyningsmetode og 

utføre heftesveis helt 

korrekt i tråd med 

sveiseprosedyre. 

 

Viser god vurderingsevne for 

bruk av verneutstyr og 

sikkerhetsutstyr under hele 

oppgaven. 

 

Brukt tiden som ble planlagt. 

 

Utført arbeidsoppgaven 

innenfor toleransene. 

 

 

 

Utført heftesveisen etter 

prosedyren med et godt 

visuelt resultat. 

 

 

 

Bruker riktig verneutstyr 

 

 

Brukt litt for lang tid. 

Delvis utført oppgaven 

utenfor toleransen. 

 

 

 

Ufullstendige heftesveiser 

med bindefeil, porer, slagg 

og ingen kunnskap om 

prosedyrer. 

 

 

Mangler verneutstyr og 

evner til å forstå viktigheten 

av bruken. 

 

Brukt for lang tid. 



 

6)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 

 

 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

Kandidaten bekrefter på epost at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i 

henhold til vedlagt dokumentasjon eller ved signatur under. 

 

 

Sted/ dato: 

_________________________ 

 

Kandidat signatur:     Prøvenemndsleder signatur: 

 

___________________________   ___________________________ 
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