
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i Taktekkerfaget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 

Meget god forståelse 
for, og planlegging i 
henhold til, tegninger og 
beskrivelser. Meget god 
kontroll over 
bestillingsliste. Meget 
god forståelse for 
tilretteleggelse av HMS 
og avfallssortering. 

Vise til god planlegging 
og god forståelse for 
beskrivelser og 
tegninger. Vise til god 
oversikt over 
bestillingsliste. Vise til 
god forståelse for 
tilretteleggelse av HMS 
og avfallssortering. 

Manglende forståelse for 
beskrivelser, tegninger 
og planlegging. 
Manglende 
bestillingsliste. 
Manglende hensyn til 
HMS. 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 

Ivareta god HMS under 
utførelse av forskjellige 
arbeidsoperasjoner. Vise 
til god og riktig fordeling 
av materiell og utstyr på 
arbeidsplassen. Rett 
forståelse for bruk av 
rett verktøy og 
hjelpemidler. Stor 
forståelse for orden 
ryddighet på 
arbeidsplassen. Etisk fint 
sluttført arbeid og riktig 
etter beskrivelse, 
tegninger med bestått 
vanntrykktestet 
membran. Arbeidet 
utført i god tid innenfor 
tidsrammen. 

Ivareta HMS under 
utførelse av forskjellige 
arbeidsoperasjoner. God 
fordeling av materiell og 
utstyr på arbeidsplassen. 
God forståelse for bruk 
av rett verktøy og 
hjelpemidler. God 
forståelse av orden og 
ryddighet på 
arbeidsplassen. Utført 
arbeid etter gitte 
tegninger og 
beskrivelser. Arbeidet 
utført innenfor 
tidsrammen. 

Manglende forståelse for 
HMS under utførelse av 
arbeidsoperasjoner. 
Uorden og manglende 
kontroll på materiell og 
utstyr på arbeidsplassen. 
Bruk av feil verktøy og 
hjelpemidler. Manglende 
forståelse av orden og 
ryddighet på 
arbeidsplassen. 
Utførelse av arbeidet er 
mangelfull, ufullstendig, 
lite estetisk og med lekk 
membran. Arbeidet er 
ikke utført innenfor 
tidsrammen. 

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Meget god forståelse av 
eget utført arbeid. 
Meget god forståelse av 
tidsbruk. Meget god 
forståelse av oppgaven. 
Meget god til å avdekke 
egen feil. 

God forståelse av eget 
utført arbeid. God 
forståelse av tidsbruk. 
God forståelse av 
oppgaven. God til å 
avdekke egne feil. 

Manglende forståelse av 
eget utført arbeid. 
Manglende forståelse for 
bruk av tid. Manglende 
forståelse for oppgaven. 
Manglende evne til å 
avdekke feil. 

DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 

Dokumentasjon på at 
arbeidet er levert og 
utført i henhold til 
beskrivelse, tegninger og 
bildedokumentasjon. 
Meget god utfylling av 
sjekklister over utført 

Dokumentasjon på at 
utførte arbeider er levert 
i henhold til beskrivelse 
og tegninger. Utfylte 
sjekklister over utført 
arbeid, SJA, 
risikovurdering og 

Manglende 
dokumentasjon på utført 
arbeid. Manglende 
utfylte sjekklister, SJA, 
risikovurdering og 
instruks for varme 
arbeider. 



 

   
 

 
 
 

arbeid, SJA, 
risikovurdering og 
instruks for varme 
arbeider. Utfylt FDV 
dokument. 

instruks for varme 
arbeider. 

 

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/

