
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i Elektrikerfaget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 
 

Planleggingen er meget 
godt utarbeidet, er 
strukturert og har en 
realistisk og 
gjennomtenkt 
fremdriftsplan  
Forhold knyttet til HMS 
er nøye vurdert.  
Bedriftens 
internkontrollsystem er 
fulgt og systematisk 
dokumentert  
Kandidat har kunnskap 
og evne til refleksjon ved 
utfylling av risiko-
vurderingen for 
personsikkerhet (SJA)  
Evne til å benytte 
forskrift og norm og har 
flere relevante 
henvisninger til disse i 
risikovurderingen for 
utførelse av anlegget.  

Det er utarbeidet en god 
planleggingsdel med en 
god fremdriftsplan der 
tidsbruk fremgår  
Nødvendig hensyn til 
HMS og gjeldende 
regelverk er ivaretatt. 
Bedriftens IK-system er 
fulgt Nødvendige 
sjekklister er utfylt, men 
få vurderinger er gjort i 
forhold til 
personsikkerhet (SJA)  
Beskriver aktuelle 
normer og forskrifter, og 
har noen relevante 
henvisninger til disse for 
utførelsen. 

Planleggingen er uklar / 
mangelfull. 
Fremdriftsplanen er 
uklar / mangelfull.  
Nødvendige hensyn til 
HMS er utelatt. Liten 
kjennskap/brudd på FSE.  
Liten kjennskap/brudd 
på bedriftens IK-system 
Risikovurderingen for 
personsikkerhet (SJA) er 
mangelfullt utført.  
Få/ingen beskrivelser og 
henvisninger til aktuell 
forskrift/norm for 
utførelsen. 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 

Arbeidet gjennomføres 
sikkert, nøyaktig og 
selvstendig i tråd med 
tegninger, prosedyrer, 
standard og 
brukerveiledninger. 
Evner godt å ta gode 
valg og vurderinger og 
har evne til å relatere 
dette opp mot 
forskrift/norm og gode 
faglige betraktninger  
Utviser høy 
håndverksmessig 
utførelse og mestrer 
kreativitet og 
selvstendighet bra.  
Sluttproduktet ligger på 
et høyt faglig nivå i 
forhold til bransjens krav 
og standarder.  

Arbeidet utføres i tråd 
med tegninger, 
prosedyrer, standarder 
og brukerveiledninger. 
Evner å søke oppslag 
eller råd om uklarheter 
knyttet til oppgaven og 
kan relatere dette godt 
faglig. God 
håndverksmessig 
utførelse, er kreativ og 
selvstendig  
Sluttproduktet ligger på 
et godt faglig nivå  
Arbeidet er gjennomført 
med fornuftig tidsbruk  
Har god oversikt over 
krav til bruk av 
verneutstyr og god 
kjennskap til bedriftens 

Arbeidet er lite i tråd 
med tegninger, 
prosedyrer, standard og 
brukerveiledninger. Har 
liten kjennskap og /eller 
forståelse for relevant 
regelverk/norm og 
faglige vurderinger  
Lite god 
håndverksmessig 
utførelse, kreativitet og 
selvstendighet.  
Sluttproduktet er 
utilstrekkelig og kan ikke 
leveres videre til kunden 
”as is”  
Sliter med å fullføre 
innenfor avtalt/forventet 
tidsrom.  
Bryter regler for HMS. 
Liten eller ingen 



 

   
 

Tidsplan holdes og 
arbeidet utføres effektivt 
og rasjonelt  
Utviser gode holdninger 
og kan reflektere godt 
omkring bruk av 
verneutstyr, ivaretar 
sikkerhet, SJA iht. 
bedriftens interne 
regelverk  
Kandidaten kan 
samarbeide svært godt 
og kommuniserer svært 
godt med kolleger, 
leverandører og kunder.  

interne regelverk iht. 
bruk av verneutstyr  
Kandidaten viser god 
evne til samarbeid og 
kommunikasjon med 
kolleger, leverandører og 
kunder. 

kjennskap til eksternt 
eller internt regelverk 
vedrørende verneutstyr  
Kandidaten viser liten 
evne til samarbeid og 
kommunikasjon.  

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Egenvurderingen viser at 
kandidaten kan 
reflektere og har god 
innsikt i faget. Kan 
kommunisere om faglige 
løsninger og 
utfordringer, og viser 
evne til å kunne sette 
faget inn i en bredere 
sammenheng.  
 

Egenvurderingen viser 
grei oversikt over faget. 
Kan reflektere og 
kommunisere om faget 
på en god måte.  

Egenvurderingen 
mangler og/eller 
avdekker manglende 
grunnleggende 
forståelse i faget eller 
manglende evne til å 
reflektere over valg og 
løsninger.  

DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentasjonsdelen 
gir meget god oversikt 
over gjennomføringen 
og viser svært godt 
hvordan arbeidet ble 
utført  
Sluttkontrollen er 
gjennomført på en 
meget tilfredsstillende 
måte og det er tatt 
stilling til både 
forventede og målte 
måleresultater. 

Dokumentasjonsdelen 
viser på en god måte 
hvordan arbeidet ble 
utført  
Sluttkontroll er utført på 
en god måte der 
relevante måleresultater 
er oppført. 

Dokumentasjonsdelen 
av fagprøven er uklar 
eller mangelfull.  
Sluttkontrollen er 
mangelfullt utført. 

 

Avsluttende vurdering i       _______________-faget for kandidat: _____________________ 

 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Sted Dato 

 
 

    

 

 

 



 

   
 

Kommentar fra prøvenemnd til protokollførsel: 

PLANLEGGING 
 
 
 
 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 

EGENVURDERING 
 
 
 
 

DOKUMENTASJON 
 
 
 
 

TOTALVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Underskrift prøvenemndsleder Underskrift prøvenemndsmedlem 

 

 

Vedlegg bilder som dokumentasjon hvis nødvendig 

 

Link til læreplaner: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

