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Innhold i den praktiske fag- og kompetanse prøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven :  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

Fagprøven skal normalt gjennomføres over minst 2 virkedager, og du skal  

• Planlegge skriftlig. Planleggingen skal innleveres ved dagens slutt. 

• Gjennomføre det du har planlagt (i hovedsak praktisk arbeid). 

• Vurdere eget arbeid 

• Dokumentere eget arbeid. 
 

Alle hjelpemidler som er brukt under opplæringen kan benyttes under prøven. 

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Planleggingsdelen består av en todelt skriftlig oppgave som i utgangspunktet skal løses og sendes 

nemnda digitalt. Første del av oppgaven er bedriftsrettet/overordnet. Andre del retter seg direkte 

mot din arbeidssituasjon. Fokus på planleggingsdelen vil være på faglig innhold, ikke rettskriving og 

oppsett. 

 

Fagprøven skal være praktisk. Man kan ikke skrive seg til «Meget godt bestått». Planlegging, 

gjennomføring, dokumentasjon og egenvurdering vil bli vurdert samlet. 

 

Gjennomføringsdelen avlegges normalt på din egen bedrift. Vi vil i størst mulig grad tilpasse oss 

bedriftens produksjon på prøvedagen. Du skal opp til en prøve i henhold til læreplanen i faget og kan 

prøves i alle målene i denne. Det betyr at du må kunne mer enn det du jobber med til vanlig. Mye av 

tiden vil bli benyttet til å teste dine kunnskaper omkring oppbygging og virkemåte av maskiner. I 

tillegg forventes det at du kan forklare ulike prosesser som foregår.  

 

Dokumentasjon i vårt fag vil bli knyttet mot produksjonsdata. Det kan være alle deler av 
produksjonsprosessen, standarder og prosedyrer, kvalitetstester, avvik, ulike HMS systemer, etiske 
retningslinjer osv.  Nemnda vil være sammen med deg under hele gjennomføringsdelen.  
Du skal mot slutten av fagprøven vurdere ditt eget arbeid med utgangspunkt i læreplanens 
kompetansemål og din egen planlegging. Du vil få utlevert et enkelt skjema som skal hjelpe deg med 
dette.  
 

Selve fagprøven utleveres og gjennomgåes muntlig på planleggingsdagen, sammen med 

vurderingsgrunnlaget. 



3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                    

Produksjon 

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

• utarbeide en produksjonsplan ut fra en produksjonsordre og følge en logistikkplan for 
produksjonen  

• utføre HMS-gjennomgang av arbeidsprosesser med vekt på miljøforhold og sikker 
jobbutførelse 

• foreta materialuttak og velge produksjonsmetode og måleutstyr ut fra en 
produksjonsordre 

• klargjøre og stille inn produksjonsmaskiner og utstyr og stille inn produksjonsparametere i 
tråd med spesifikasjoner 

• sette i drift, styre, overvåke, kontrollere og justere produksjonsprosesser og 
produksjonsmaskiner 

• kjøre produksjon med tanke på effektiv og optimal drift og registrere utvikling over tid  

• operere maskiner og produksjonsutstyr for produkthåndtering og produktsammenstilling 

• foreta inspeksjon på produksjonsmaskiner og utstyr og forklare sammenhenger mellom 
kvalitetsavvik og driftsfeil på disse 

• jennomføre stans av produksjonsprosesser og produksjonsmaskiner i tråd med rutiner   

• håndtere biprodukter i tråd med bedriftens system for kildesortering og avfallshåndtering 

• foreslå og gjennomføre forbedringstiltak i prosessen i tråd med gjeldende kvalitetssystem 

• gjøre rede for materialtyper, materialkvaliteter, varmebehandling og bruksområder for 
produkter i produksjonsområdet 

 

Vedlikehold 
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

• utføre førstelinjes-vedlikeholdsoppgaver  

• utføre rengjørings- og smøringsrutiner for prosess- og produksjonsutstyr  

• utføre forebyggende vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks og rapportere feil på 
maskinutrustning og styringssystemer 

• utføre vedlikeholdsarbeidet i tråd med gjeldende forskrifter, normer og produsentens 
tekniske dokumentasjoner og prosedyrer 

 
Dokumentasjon og kvalitet 
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

• registrere produksjonsdata i tråd med gjeldende material- og produksjonsstyringssystem  

• planlegge, vurdere og dokumentere produksjonsprosessen i tråd med tegninger, 
standarder og prosedyrer   

• finne fram og anvende kravspesifikasjoner for materialer til produksjonsprosessen  

• utføre beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr  

• anvende kvalitetstester  

• registrere avvik og foreta korrigerende tiltak i tråd med HMS- og kvalitetsstyringssystemet  

• vurdere kvaliteten på eget arbeid i tråd med risikovurderinger og forventet jobbutførelse  

• gjøre rede for etiske retningslinjer, informasjons- og beslutningssystem, krav til HMS og 
krav til reduksjon av utslipp  



4) Grunnlag for vurdering: 

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

prøvenemnda vil legge vekt på: 

✓ HMS  
✓ Fagkunnskap og -kompetanse i henhold til læreplanen for faget 
✓ Forståelse for faget og evne til å se sammenhengen mellom produksjon, vedlikehold og 

kvalitet 
✓ Evne til å se sammenhenger mellom framstilling av produkter og styring av prosesser 
✓ Bruk av hjelpemidler og informasjon 
✓ Selvstendighet og orden 
✓ Kreativitet og problemløsningsevne 
✓ Dokumentasjon, egenvurdering, refleksjon og evne til å begrunne valg 

 

Dette kjennetegner måloppnåelse:  

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

- Stor grad av kunnskap og 
bevissthet i forhold til HMS; 
 

- Viser solid fagkunnskap og kan 
knytte denne til målene i 
læreplanen. 

 

- Forstår og kan bruke 
fagkunnskapen og begrunne 
valg.  Bruke kunnskap fra flere 
fagområder og ser 
sammenhengen mellom dem. 

 

- Bruker hjelpemidler, samler 
relevant informasjon og 
forklarer nødvendig 
detaljkunnskap. 

 

- Viser selvstendighet, er ryddig 
og har god oversikt. 

 

- Er kreativ og har flere gode 
forslag i både planlegging og 
gjennomføring av 
arbeidsoppgaver. 

 

- Har god og utfyllende 
dokumentasjon; viser meget 
god evne til å planlegge, 

- Kjenner og følger HMS; 
 
 

- Har god innsikt i hoveddelene 
av lærestoffet og kan knytte 
disse til målene i læreplanen. 
 

- Forstår relevant fagkunnskap og 
ser en del sammenhenger 
mellom ulike fagområder. 

 

 

- Klarer å bruke hjelpemidler og 
forklare en del detaljkunnskap, 
men har i blant noe manglende 
oversikt. 

 

- Viser noe selvstendighet og har 
i grove trekk oversikt og orden. 

 

- Har noen gode, kreative forslag 
i planleggingen og 
gjennomføringen av sine 
arbeidsoppgaver. 

 

- Har ok dokumentasjon; viser 
ganske god evne til å planlegge, 
gjennomføre og vurdere deler 
av eget arbeid. 

- Følger ikke regelverket for HMS  
 
 

- Kan gjengi en del fagkunnskap, 
men har vanskelig for å knytte 
kunnskap til målene i 
læreplanen.   

 

- Lærlingen har få begrunnelser 
og tar i bruk bare deler av sin 
kunnskap. Ser ikke 
sammenhenger; 

 

- Bruker hjelpemidler tilfeldig, og 
mye er ren imitasjon. 

 

 

- Viser manglende selvstendighet 
og manglende innsikt i 
læreplanens mål. 

 

- Viser manglende kreativitet 
planleggig og i måten å løse 
oppgaver på. 

 
 
- Mangelfull dokumentasjon; 

viser dårlig evne til å planlegge, 
gjennomføre og vurdere eget 
arbeid. 



gjennomføre og vurdere eget 
arbeid. 

 

 

Tilleggsinformasjon: 

Tilsyn: 

Fylkeskommunen er ansvarlig for at det føres tilsyn under prøven. Når nemda ikke er tilstede på 

prøven, er det oppnevnt en lokal tilsynsperson som skal være kjent for kandidaten. Denne skal følge 

med på at kandidaten ikke blir forstyrret, ikke mottar ureglementert hjelp samt at nødvendig 

sikkerhet ivaretas. Tilsynspersonen har ikke faglig ansvar. Både tilsynspersonen og kandidaten kan 

kontakte medlemmer av Nemda dersom det dukker opp spørsmål av administrativ art. 

Fravær: 

Lærling, elev og praksiskandidat som har gyldig forfall til fag-, kompetanse- eller svenneprøve, har 

rett til ny utsatt prøve. Ved sykdom må kandidaten vedlegge legeattest. 

Lærling til fag-, kompetanse- eller svenneprøve som har strøket til 1.gangs prøve, og som unnlater å 

møte til 2.gangs prøve, må melde seg opp som praksiskandidat ved senere prøver. 

Klage på karakter: 

Dersom man får karakteren «Ikke bestått», har man rett til å påklage dette. Klager kan begrunnes 

med generell uenighet omkring selve karakteren, men også med formelle feil i forbindelse med selve 

fag-, kompetanse- eller svenneprøven.  

Klagen må gjøres skriftlig til fagopplæringsseksjonen i fylket. Fristen for å klage, er 3 uker fra den 

dagen man fikk tilgang til karakteren fra fylkeskommunen. Klagen vil bli behandlet av en uavhengig 

instans. Så lenge en klage på karakteren er til vurdering, kan man ikke gå opp til ny fag-, 

kompetanse- eller svenneprøve. 

Karakterene «Bestått, meget godt» og «Bestått», kan ikke påklages.  

Ny prøve: 

Praksiskandidat som har fått karakteren «Ikke bestått», må vente 6 måneder før det er mulig å gå 

opp til ny prøve. Oppmelding må gjøres på nytt av kandidaten selv. Avgifter til prøven må betales av 

kandidaten. 

Lærling og elev har ingen karantene på tid, og kan gå opp til ny prøve så raskt det lar seg praktisk 

gjennomføre. Lærlingen må selv melde seg opp til ny prøve. Fylkeskommunen vil dekke utgiftene 

forbundet med dette. Læretid kan forlenges mellom lærling og bedrift. Dette er frivillig for både 

lærling og bedrift.  

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 

 

 

 Kandidaten bekrefter at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i henhold 

til vedlagt dokumentasjon 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

Kandidaten bekrefter med sin underskrift at prøven som er utlevert er 

gjennomgått av prøvenemnda og at den er forstått 

 

Sted, dato:                                                   Kandidatens underskrift 

………………………….                                       ………………………………..……………………. 
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