Vurderingskriterier i Kjole- og draktsyerfaget

Område

Bestått meget godt

Bestått

Ikke bestått

Planlegging
- Møter med kunde,
samt måltagning
- Beregne tids- og
materialforbruk
- Arbeidsplan
- Arbeidstegning
- Motetegning
- Lage og utprøve
grunnform
- Skape et design
som samsvarer med
oppgavens tema, og
tydelig viser
inspirasjonen fra
dette.

Meget godt
planleggingsarbeid.
Beregnet og planlagt
produksjonen meget godt
fra start til slutt.
Planleggingen er godt
gjennomarbeidet og
strukturert.
Kandidaten viser stor
evne til å forstå, vurdere
og reflektere over de ulike
delene av planleggingen.
HMS systemet er godt
ivaretatt.

Tilfredsstillende
planleggingsarbeid.
Realistisk beregnet
tids- og
materialforbruk.
Mønsteret er tilpasset
kunden mtp. fasong og
preferanser, og med
oppgavens tema tatt i
betraktning

Planleggingen er svært
mangelfull og uklar.
Kandidaten har ikke
tilfredsstillende planlagt/
beregnet tiden sin.
Ikke produsert en god
arbeidsplan,
arbeidstegning,r
motetegning, eller
mangler en eller flere.
Lite eller manglende
samsvar med det gitte
tema i oppgaven.

Gjennomføring
- Lage mønster
- Sømteknisk
gjennomføring.
- Rettinger/
tilpasninger.
- Gjøre utprøvinger
av stoff, mønster og
detaljer.
- Kundebehandling
og prøvinger.
- Pressing, damping
og eventuell
modellering av
plagget ift. stoff og
modell.
- Økonomisk bruk av
metervare og andre
materialer.
- Ivareta HMS.

Kandidaten har meget
gode sømtekniske
ferdigheter.
Presenterer veldig godt
gjennomførte plagg
tilpasset til kunde med
tanke på farge og
passform, og er i tråd
med oppgavens tema.
Kandidaten viser ypperlig
kommunikasjon med
kunde og er trygg i
prøvinger.
Ferdig produkt er
behandlet korrekt, og
pressing og sømmer er
svært tilfredsstillende..
Utnytter metervare svært
økonomisk og
gjennomtenkt.
Ivaretar HMS godt.

Kandidaten har gode
sømtekniske
ferdigheter.
Presenterer ferdige
plagg tilpasset til
kunde med tanke på
farge og passform og i
tråd med oppgavens
tema.
Økonomisk bruk av
materialer.

Sømteknisk
gjennomføring er ikke
av tilfredsstillende
kvalitet, eller produkt er
ikke ferdig.
Store mangler i ferdig
produkt.
Rettinger og endringer
er ikke tilfredsstillende
eller ikke utført.

Vurdering av eget
arbeid
- Evne til
egenvurdering.
- Evaluering av
arbeidsmessig og
sømteknisk
gjennomføring.
- Vurdere arbeidet
underveis og
begrunne eventuelle
valg og endringer.

Dokumentasjon av
eget arbeid
- Dokumentering av
arbeid fra start til
slutt.
- Dokumentering
ved bilder, eller
andre medier i
tillegg til skriftlig
dokumentasjon.
- Bruk av fagspråk i
dokumentasjon og
evaluering av
arbeid.
- Ryddig fremstilling
og formidling av
arbeidet.

Kandidaten viser stor
evne til konstruktiv
egenvurdering av
sømteknisk og
arbeidsmessig
gjennomføring.
Kandidaten viser stor
evne til å forstå, vurdere
og reflektere over eget
arbeidet og formidler
dette godt og kreativt
gjennom bilder, ord og
skriftlig i
dokumentasjonen.

Kandidaten har evne til
å vurdere eget arbeid
og sømteknisk
gjennomføring.
Kandidaten klarer å
formidle dette gjennom
bilder og ord i
egenvurdering og i
skriftlig
dokumentasjon..

Kandidaten har ikke
evne til egenvurdering
og klarer i lav grad å
formidle eget arbeid
og/eller prosess.
Evalueringen av
sømteknisk arbeid og
gjennomføring er
mangelfull eller ikke
formidlet.

Kandidaten har meget
godt dokumentert
arbeidet og presenterer
det i en oversiktlig og
ryddig dokumentasjon.
Endringer underveis og
eventuelle avvik fra
arbeidsplan er godt
dokumentert og
begrunnet.
Dokumentasjonen er
fremstilt ryddig i logisk
rekkefølge med bruk av
bilder, tekst og gjerne
annen kreativ bruk av
medier for å formidle sitt
arbeid.
Kandidaten bruker
fagspråk korrekt og med
god forståelse.

Arbeidet er godt
dokumentert i en
ryddig presentasjon
som gir innblikk i
arbeidsprosessene.
God fremstilling av
arbeid med bilder og
tekst.
Kandidaten er innom
fagspråk og bruker ord
og uttrykk tilhørende
kjole og
draktsyerfaget.

Dokumentasjonen er
mangelfull, ufullstendig
eller ikke levert.
Kandidaten har ikke
dokumentert med bilder
eller annet underveis.
Eventuelle valg og
endringer gjort
underveis er ikke
dokumentert eller
begrunnet.

