VURDERING I SIKKERHETSFAGET

Hovedområde:
Sikkerhetsforståelse
Sikkerhetskultur og
sikkerhetssystemer

Bestått meget godt:
Forstå, vurdere,
reflektere, kritisere;

Bestått:
Anvende, gjøre rede
for, forklare;

Ikke bestått:
Kun gjengivelse og
repetisjon;

PLANLEGGING:

En meget godt
gjennomført vurdering av
fagarbeidet med
nødvendig
dokumentasjon.

En tilfredsstillende
gjennomført vurdering av
fagarbeidet med
nødvendig
dokumentasjon.

Uklar eller mangelfull
vurdering av fagarbeidet.
Gjengitt eller kopiert
dokumentasjon av
eksisterende
dokumentasjon.

Arbeidet skal planlegges
og begrunnes i form av
ord, bilder, tegninger,
skisser, materialister,
verktøy-/ utstyrslister,
risikovurderinger etc.

Arbeidet skal planlegges
og begrunnes i form av
ord, bilder, tegninger,
skisser, materialister,
verktøy-/ utstyrslister,
risikovurderinger etc.

Arbeidsplan som
beskriver
arbeidsprosesser (for
eksempel analyse av
oppdragsgivers behov i
form av pris, funksjon,
sted, anledning,
risikovurdering, tidsplan,
arbeid og
ansvarsfordeling) på en
meget systematisk og god
måte.

Arbeidsplan som
beskriver
arbeidsprosesser (for
eksempel analyse av
oppdragsgivers behov i
form av pris, funksjon,
sted, anledning,
risikovurdering, tidsplan,
arbeid og
ansvarsfordeling) på en
tilfredsstillende og grei
måte.

En god beskrivelse av og
begrunnelse for
resultatet.

En tilfredsstillende
beskrivelse av og
begrunnelse for
resultatet.
Arbeidet gjennomføres på
en tilfredsstillende måte i
tråd med tilfredsstillende
faglig innsikt.

GJENNOMFØRING:

Arbeidet gjennomføres på
en systematisk, sikker,
nøyaktig og selvstendig
måte i tråd med god
faglig innsikt. Alle
prosedyrer og oppsett er
utført etter anerkjent
«Best practice».
Plan for gjennomføring av
risikoanalyser for
virksomheter og ulike

Evner å søke oppslag eller
råd om mindre uklarheter
knyttet til oppgaven.
Plan for gjennomføring av
risikoanalyser for
virksomheter og ulike

Arbeidet har mangelfull
og uklar beskrivelse i
forhold til faget.
Mangler grunnleggende
forståelse for
utarbeidelse av
risikoanalyser, og for de
ulike arbeidsprosessene i
forhold til gjeldende
regelverk.

arbeidsprosesser
gjennomføres på en
meget god måte i
samsvar med gjeldende
regelverk.

arbeidsprosesser
gjennomføres på en
tilfredsstillende måte i
samsvar med gjeldende
regelverk.

Har lite eller ingen
kunnskap i forhold til
vurdering av
sikkerhetstiltak for å
redusere risiko.

Vurdering av ulike
sikkerhetstiltak for å
redusere risiko i tillegg til
vurdering, plan og
gjennomføring av
beredskapsøvelser er
utført på en meget god
måte.

Vurdering av ulike
sikkerhetstiltak for å
redusere risiko i tillegg til
vurdering, plan og
gjennomføring av
beredskapsøvelser er
utført på en grei måte.

Mangler grunnleggende
forståelse i forhold til
gjennomføring av
beredskapsøvelser.

Gjør rede for
virksomhetens strategi,
organisering, tjenester,
produkter og
markedssituasjon på en
meget god måte.
Beskriver og redegjør for
opplæringsplaner både
for stasjonære og
patruljerende
vektertjenester på meget
god og systematisk måte.
Gjør rede for
virksomhetens krav til
etikk og publikumsvennlig
adferd på en meget god
måte.
Lager instrukser for
stasjonære og
patruljerende tjenester
på en systematisk og
meget god måte.
Utarbeider turnusplaner
for stasjonære og
patruljerende tjenester
på en meget god måte og
i henhold til gjeldende
regel- og avtaleverk.
Utarbeider og planlegger
tiltak for HMS for
stasjonære og
patruljerende
vektertjenester på en
meget systematisk og god
måte.

Gjør rede for
virksomhetens strategi,
organisering, tjenester,
produkter og
markedssituasjon på en
tilfredsstillende måte.
Beskriver og redegjør for
opplæringsplaner både
for stasjonære og
patruljerende
vektertjenester på
tilfredsstillende måte.
Lager instrukser for
stasjonære og
patruljerende tjenester
på en grei måte.
Gjør rede for
virksomhetens krav til
etikk og publikumsvennlig
adferd på en
tilfredsstillende måte.
Utarbeider turnusplaner
for stasjonære og
patruljerende tjenester
på en tilfredsstillende
måte og i henhold til
gjeldende regel- og
avtaleverk.
Utarbeider og planlegger
tiltak for HMS for
stasjonære og
patruljerende
vektertjenester på en grei
systematisk måte.

Har lite eller ingen
kunnskap omkring
virksomhetens strategi,
organisering, tjenester,
produkter og
markedssituasjon.
Har manglende kunnskap
i beskrivelse av
opplæringsplaner for
stasjonære og
patruljerende
vektertjenester.
Mangelfull redegjørelse
og beskrivelse av
instrukser for stasjonære
og patruljerende
vektertjenester.
Lite eller mangelfull
forståelse for etiske
normer og
publikumsvennlig adferd.
Mangelfull og liten
forståelse for
utarbeidelse av
turnusplaner for
stasjonære og
patruljerende
vektertjenester iht.
gjeldende regel-og
avtaleverk.
Liten og uklar forståelse i
forhold til planlegging av
HMS arbeidet.

VURDERING AV
EGET ARBEID:

(Skriftlig / muntlig)
Utrykker meget god
innsikt i faget. Kan
kommunisere på en
meget god måte og gi en
god faglig beskrivelse av
innholdet i faget.

(Skriftlig / muntlig)
Utrykker tilfredsstillende
innsikt i faget. Kan
kommunisere på en grei
måte og gi en
tilfredsstillende faglig
beskrivelse av innholdet i
faget.

Skriftlig / muntlig)
Manglende forståelse i
faget. Mangelfull
beskrivelse av innhold,
uttrykker seg lite
tilfredsstillende.

DOKUMENTASJON
AV EGET ARBEID:

Gir en meget god oversikt
over gjennomføringen.
Kontroll og
dokumentasjon er tydelig
utfylt iht. virksomhetens
krav.

Gir en tilfredsstillende
oversikt over
gjennomføringen.
Kontroll og
dokumentasjon er
beskrevet iht.
virksomhetens krav.

Manglende oversikt over
gjennomføring.

Faglige avklaringer viser
meget god kunnskap og
innsikt i bedriftens krav til
sikkerhetsplanlegging.

Faglige avklaringer viser
tydelig og manglende
forståelse, kunnskap og
innsikt i bedriftens krav til
sikkerhetsplanlegging.

Faglige avklaringer viser
grei kunnskap og innsikt i
bedriftens krav til
sikkerhetsplanlegging.

Hovedområde:
Tjenesteutvikling

Bestått meget
Forstå, vurdere,
reflektere, kritisere:

Bestått
Anvende, gjøre rede
for, forklare;

Ikke bestått
Kun gjengivelse og
repetisjon;

Planlegging:

Godt gjennomarbeidet og
strukturert med en
realistisk fremdriftsplan.

Uklar, mangelfull eller
kopi.

Gjennomføring:

Oppgavene er løst på en
meget sikker, nøyaktig og
selvstendig måte i tråd
med kritisk vurdering og
forståelse.

Det er utarbeidet en grei
arbeidsplan der tidsbruk,
materialbruk og valg av
verktøy og metoder er
benyttet.
Oppgavene er løst og kan
gjøres rede for og
forklares. Arbeidet
utføres i tråd med planer,
spesifikasjoner og
prosedyrer.

Har full oversikt over
virksomhetens
organisasjon, produksjon
og tjenester, også ift.
HMS.

Vurdering:

(Skriftlig/muntlig)
Utrykker meget god
innsikt i sikkerhetsfaget.
Kan kommunisere om
faglige løsninger og
utfordringer på en meget
god måte.

Har grei oversikt over
virksomhetens
organisasjon, produksjon
og tjenester, også ift.
HMS.

Egenvurderingen
(Skriftlig/muntlig) vider
grei oversikt over faget.
Kan kommunisere om
faglige temaer.
Faglige avklaringer viser
nødvendige og

Oppgaven er løst som
kopi, gjentakelse og
repetisjon. Vanskelig å
kunne gjøre rede for og
forklare besvarelsene.
Avslører grunnleggende
mangler når det gjelder
forståelse for
sikkerhetsfaget.
Har lite eller ingen
oversikt over
virksomhetens
organisasjon, produksjon
og tjenester også med
tanke på HMS.
Egenevalueringen
mangler eller er
irrelevant.
Faglige avklaringer
avdekker svært
manglende innsikt når det
gjelder forståelse og

Egenevalueringen
uttrykker en meget god
evne til faglig refleksjon.
Presentasjonen av utført
fagprøve viser meget god
oversikt over
arbeidsoppgaven.

Dokumentasjon:

Dokumentasjonsdelen gir
en meget god oversikt
over gjennomføringen.
Kontroll og
dokumentasjon er tydelig
utfylt i henhold til
virksomhetens krav og
systemer.
Faglige avklaringer viser
en meget god
sikkerhetsforståelse,
sikkerhetskunnskap og
sikkerhetskompetanse.

grunnleggende
kunnskaper.

kunnskap omkring
sikkerhetsfaget.

Egenevalueringen
uttrykker relevante
betraktninger.
Presentasjonen av utført
fagprøve gir oversikt over
arbeidsoppgaven på en
grei måte.
Dokumentasjonsdelen gir
en grei oversikt over
gjennomføringen.

Dokumentasjonsdelen av
fagprøven er uklar eller
mangelfull.

Evner å søke oppslag eller
råd om mindre uklarheter
knyttet til oppgavene.
Kontroll og
dokumentasjon er utfylt i
henhold til virksomhetens
maler og systemer.

Faglige avklaringer
avdekker svært
manglende innsikt når det
gjelder grunnleggende
sikkerhetsforståelse,
sikkerhetskunnskap og
generell
sikkerhetskompetanse.

