
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Fag-/kompetanseprøve i reservedelsfaget 

Navn på kandidat:  

Tidsramme:  

Prøvested/bedrift:  

 

                                      

Navn prøvenemndsmedlem Telefon nr. 

Leder:  

Epost leder:  

Medlem:  

Epost medlem:  

Navn tilsynsrepresentant: Telefon nr 

Epost :  

 

http://www.vtfk.no/


 

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

reservedelsfaget: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: Innenfor 2 virkedager  

        Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

1-2 timer 4-6 timer 1-2 timer 

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

1. Vi har en bil inne på verkstedet med reg.nr XX12345 til service. Det viser seg at skiver 

og klosser bak bør skiftes. Fjær foran vs. er også knekt. Sett opp ett service tilbud 

med de nødvendige deler. Bilen har gått 125 000 km så det er ikke garanti på bilen. 

 

2. Du får beskjed fra verksmester om å sette opp deler som trengs får å bytte girkasse 

på bil med reg nr. XX54321 Dette er en garanti jobb og det må søkes godkjennelse. 

Legg deler på tilbudsordre og lag en kort forklaring på hva som er viktig ved garanti. 

 

3. Vi har fått inn en bruktbil som etter Eu kontroll må ha skiver og klosser foran, klosser 

og høyre caliper bak. Dette er en fremmed bil med reg.nr XX32145. Sett opp 

tilbudsordre med deler fra sideleverandør og forklar hvordan du kom frem til riktig 

deler. 

4. Du har fått en kunde inn i butikken som ønsker veiledning/priser på kjøp av ekstra 

utstyr til sin nye bil som kommer om en mnd. Han er en aktiv kar og ønsker takstativ 

med kajakkholder, hengerfeste (avtagbart) og noe som beskytter bagasjeromsgulvet. 

Er det andre ting du ville anbefalt han? 

5.  Forklar fremgangsmåte og gjennomføring av nøkkelsliping. Kunde har mistet 

nøkkelen, men funnet koden i service heftet og ønsker ny nøkkel med fjernkontroll. 

Bilen har reg.nr XX99999.  

6. Forklar i korte trekk hvordan varemottak og innleggelse av faktura gjøres. 

7.         Forklar begrepet omløpshastighet og hvilken påvirkning dette har for økonomien i 

bedriften. Kan du finne omløpshastigheten for din bedrift for fjoråret. Hvor høy 

mener du omløpshastigheten på lageret deres bør være?  

Hvordan kan omløpshastigheten benyttes til å planlegge hvor på lageret/i butikken 

en vare bør befinne seg, i tilfelle hvordan og hvorfor? 



   

8.  Ledelsen i firmaet kommer til deg og viser til at delen av ukurant lager har økt veldig 

det siste året. De lurer på hva årsakene kan være og hvilke muligheter vi har for å 

gjøre noe med det. 

  

9. Du får forespørsel fra ledelsen om å lage en vår- og en høst- kampanje i butikken og 

til kundeannonser. Hva vil du gjøre, og hvorfor? 

10. Forklar og redegjør for bruksområder for forskjellige varianter av oljer, frostvæske og 

bremsevæske 

12. En kollega har ved et uhell fått bremserens i munnen. Hvor finner du informasjon om 

dette? Hvilke førstehjelpstiltak iverksettes?  

13. Forklar hvilke brann-instrukser som gjelder for din bedrift? 

 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                   
https://sokeresultat.udir.no/finn-

lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift 

 

4) Vurdering kriterier for oppgaven: 

• HMS, regelverk og internkontroll 

• Fagkunnskap, herunder produktkunnskap 

• Kjennskap til logistikkløsninger 

• Planlegging av arbeidet 

• Forståelse for det utførte arbeidet og evne til å foreslå løsninger 

• Kommunikasjon 

• Selvstendighet, holdninger og evne til å vurdere eget arbeid 

• Økonomiforståelse 

• Dokumentasjon 

 

 

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


5)Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse  

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Stor grad av kunnskap og 

bevissthet i forhold til HMS; 

bedriftens internkontroll-system 

er systematisk dokumentert. 

Meget god planlegging og 

utførelse, i tråd med fabrikantens 

anvisninger og gjeldende 

regelverk. 

Salgsarbeid og produktkunnskap 

er på et meget høyt faglig nivå;  

 

Korrekt valg av logistikkløsninger. 

 

Reflekterer over sitt arbeid og 

sine valg og kan vurdere og 

begrunne valgte løsninger og 

avvik i forhold til planlegging og 

presentere alternative relevante 

løsninger. 

Kommuniserer meget godt med 

kunder og medarbeidere. Gir 

alternative råd i forhold til 

løsninger. 

Viser gode holdninger og 

interesse for faget. Jobber 

selvstendig. 

Kjenner til og viser meget god 

forståelse for hvordan faget 

henger sammen med bedriftens 

økonomi.  

Meget god dokumentasjon av 

utført arbeid i henhold til 

gjeldende kvalitetskrav og 

bedriftens internkontroll-

systemer. 

Egenvurderingen viser meget god 

forståelse for faget og samsvarer 

Kjenner og forholder seg korrekt 

til HMS; bedriftens intern-

kontrollsystem er ivaretatt. 

Planleggingen og utførelsen er i 

tråd med fabrikantens 

anvisninger og gjeldende 

regelverk. 

 

Salgsarbeid og produktkunnskap 

er fagmessig utført.  

 

Viser forståelse for bedriftens 

logistikkløsninger; 
 

Besvarer og er bevisst faglige 

spørsmål og viser forståelse for 

faglige sammenhenger. Kan 

foreta vurderinger foreslå 

enkelte løsninger 

Kommuniserer greit med kunder 

og medarbeidere og kan gi gode 

råd i forhold til løsninger. 

 

Har gode holdninger i faget. 

Jobber stort sett selvstendig. 

 

Er i stand til å finne informasjon 

om og forstå sammenhengen 

mellom faget og bedriftens 

økonomi; 

 

Kan dokumentere utført arbeid i 

henhold til gjeldende 

kvalitetskrav og bedriftens 

intern-kontrollsystem. 

Nødvendige hensyn til HMS er 

helt eller delvis utelatt. 

Mangelfull forståelse for 

bedriftens internkontroll. 

Planleggingen og utførelsen er 

uklar eller mangelfull. 

 

Viser mangelfull forståelse for 

salgsarbeid og 

produktkunnskap  

 

Viser liten forståelse for 

bedriftens logistikkløsninger. 

 

Ikke utført oppgaven og eller 

ikke besvart faglige spørsmål 

tilfredsstillende. Er ikke i 

stand til å finne faglige 

løsninger som fungerer. 

Kommuniserer dårlig med 

kunder og medarbeidere og 

mangler evne til å gi relevante 

råd; 

Har ikke de rette holdningene 

til faget. Er uselvstendig og 

klarer i liten grad å ta egne 

avgjørelser 

Kjenner i liten grad til 

sammenhengen mellom faget 

og bedriftens økonomi og 

klarer ikke finne svar på dette. 

Mangler plan for arbeidet 

eller har en plan som ikke kan 

følges og mangler 

dokumentasjon 



med vurderingsgrunnlaget for 

oppgaven. 

Egenvurdering viser forståelse 

for faget og samsvarer stort sett 

med vurderingsgrunnlaget. 

 

Egenvurderingen avdekker 

manglende innsikt og 

forståelse for faget. 

 

 

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 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 dersom det er søkt om tilrettelegging. 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt. 

 

 

 

 

 

 


