
 
 

 

Vurderingskriterier i dataelektroniker faget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 
 

Planleggingen er godt 
gjennomarbeidet og 
strukturert. Plan for 
HMS og ESD er nøye 
vurdert og ivaretatt. 
Skjema for 
fremdriftsplan er laget, 
materialforbruk og 
utstyrsliste er korrekt 
utfylt. Nødvendige 
utregninger er foretatt 
og korrekt vurdert. 

Skjema for 
fremdriftsplan er 
utarbeidet, 
materialforbruk og 
utstyrsliste er greit 
utfylt. HMS- og ESD-
plan for eget arbeid er 
utarbeidet. 

Planleggingen er uklar / 
mangelfull. Grove feil 
og mangler i materiell- 
beregningen. HMS- og 
ESD- plan for eget 
arbeid er ikke 
utarbeidet. 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten håndterer 
materiell, verktøy, og 
utstyr forskriftsmessig. 
Viser stor forståelse for 
verdien av å ha det 
ryddig. Bruk av materiell 
er korrekt, lite 
avfall/kapp. Arbeidet 
gjennomføres sikkert, 
nøyaktig og selvstendig i 
tråd med forskrifter, 
arbeidstegninger og 
beskrivelse. Arbeidet har 
høy faglig standard. 
Sikker jobbanalyse og 
risikovurdering er 
foretatt. 

Kandidaten håndterer 
materiell, verktøy og 
utstyr greit. Viser noe 
forståelse for verdien 
av å ha det ryddig. Bruk 
av materiellet er 
tilfredsstillende. 
Arbeidet gjennomføres 
i tråd med forskrifter, 
Arbeidstegninger og 
beskrivelse. Arbeidet 
har godkjent faglig 
standard. 

Kandidaten håndterer 
materiell, verktøy og 
utstyr skjødesløst. 
Mangler forståelse for 
verdien av a ha det 
ryddig. Bruk av 
materiellet er ikke 
tilfredsstillende. 
Arbeidet er ikke 
gjennomført i tråd med 
forskrifter, 
arbeidstegninger og 
beskrivelse. Arbeidet 
har ikke godkjent faglig 
standard 

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten utrykker god 
evne til faglig refleksjon 
og har en god oversikt 
over gjennomføringen. 
Har god forklaring på 
avvik som oppstår under 
prøvegjennomføringen. 
Kandidaten utrykker god 
faglig innsikt, og kan 
begrunne valgte 
løsninger. 

Kandidaten viser evne 
til faglig refleksjon og 
har oversikt over 
gjennomføringen. 
Kandidaten har faglig 
innsikt og kan 
kommunisere om 
faglige temaer. 

Kandidaten mangler 
evne til faglig 
refleksjon, har ingen 
eller mangelfull oversikt 
over gjennomføringen. 
Kandidaten kan ikke 
begrunne valgte 
løsninger 



 
DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten har utfylt og 
kontrollert at all 
nødvendig 
dokumentasjon er utført 
ryddig og riktig i henhold 
til kundens krav og de 
gjeldende forskrifter. 

Kontroll og 
dokumentasjonsdel er 
utfylt. Kandidaten kan 
gjøre rede for nytten av 
dokumentasjonen 

Dokumentasjonsdelen 
mangler, er mangelfull 
eller feil. 

 

Det er en samlet vurdering som legges til grunn for en bestått fagprøve 

 

Avsluttende vurdering i dataelektroniker 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 


