
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i Stillasbyggerfaget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING Studert jobbeskrivelse 

på en god måte. 

Utarbeidet et 

systematisk og detaljert 

planleggingsdel. 

Utarbeide en oversiktlig 

fremdriftsplan. 

Utarbeide detaljert 

materialister. 

God jobbeskrivelse. 

Utarbeidet 

planleggingsdel. 

Utarbeidet 

fremdriftsplan. 

Utarbeidet materialister.  

 

Mangelfull planlegging 

av oppdraget. Ikke 

oversiktlig/manglende/ 

mangelfull/liste over 

fremdrift og materiell. 

 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 

Systematisk og god 

plassering av alle 

komponenter. Levere 

dokumentasjon på at 

samtale er gjennomført. 

Oppmåling 

gjennomføres. God 

kommunikasjon med 

kolleger. Følger alle HMS 

prosedyrer og regler. 

Bruker tegninger og 

utfører nøyaktighet. God 

kontroll og 

kvalitetssikring av 

stillaset. Viser god evne 

til smarte løsninger. Tar 

initiativ til diskusjon og 

løsninger. Viser god 

interesse for faget. 

God materiellplassering. 

Viser evne til 

kommunikasjon med 

kolleger. Følger HMS 

prosedyrer og regler. Har 

forståelse og interesse 

for faget. Utfører 

arbeidet nøyaktig. 

Kontroll av arbeidet. 

Kvalitetssikring utført.   

 

Har ingen plan ved 

plassering av materiell 

eller fremdrift. Har ikke 

satt seg tilstrekkelig inn i 

oppdraget. Dårlig evne 

til kommunikasjon. Slurv 

og unøyaktighet med 

HMS delen. Viser lite 

interesse for regler. Ikke 

utført etterkontroll. 

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Egenvurderingen skriftlig 

og muntlig. Uttrykker 

god innsikt til faget. Kan 

reflektere rundt egne 

utfordringer og 

løsninger. 

Egenvurderingen skriftlig 

og muntlig der det vises 

til en grei oversikt til 

faget. Kan kommunisere 

greit i faget. 

 

Egenvurderingen 

mangler eller avdekker 

de manglende 

grunnleggende 

ferdigheter og forståelse 

for faget. 

 

DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
 

Systematisk 

fremleggelse av 

dokumentasjon. Ryddige 

utførte beregninger. 

Utført dokumentasjon 

for alle steg i arbeidet. 

Utført utregninger. Tatt 

bilder av prosessen. 

Manglende 
dokumentasjon. Ikke 
systematikk i 
dokumentasjonsdelen. 



 

   
 

 
 
 
 
 
 

Korrekt utfylling av 

sertifikat og 

rapportskjema. Lagt ved 

bilder som 

dokumentasjon. 

Signaturer. 

Svart greit på spørsmål 

om dokumentasjon. 

Kan ikke svare på 
muntlige spørsmål 
vedrørende 
dokumentasjon. 
 

 

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/

