Vurderingskriterier i Tømrerfaget for kandidat: _____________________

Område

Bestått meget godt

Bestått

Ikke bestått

PLANLEGGING

Planleggingen er godt
gjennomarbeidet, godt
strukturert med:
-Realistisk fremdriftsplan
-Komplett materialliste,
verktøy og utstyrs liste

Det er utarbeidet en grei
arbeidsplan der tidsbruk
og materialforbruk, samt
valg av verktøy inngår.

Planleggingen er uklar
eller mangelfull.

Forhold til HMS er nøye
vurdert.
Bedriftens
internkontrollsystem,
eller tilsvarende, er
systematisk
dokumentert.

Nødvendig hensyn til
HMS, og bedriftens
internkontrollsystem,
eller tilsvarende, er
ivaretatt, men
inneholder avvik i
forhold til oppgaven.

Bryter/ikke ivaretatt
regler for HMS
Graverende mangler
knyttet til bedriftens
internkontrollsystem,
eller tilsvarende system.

GJENNOMFØRING

Arbeidet utføres sikkert
og nøyaktig ihht
tegning og beskrivelse.
Fagmessig nøyaktighet
utført. Riktig valg/bruk
av verktøy og utstyr.
God generell orden.
Tidsbruken er innenfor
fastsatt tid.

Fagmessig utført men
med mangler.
Riktig valg/bruk av
verktøy og utstyr. Bra
generell orden. Noe
avvik fra fastsatt tid.

Arbeidet er forsøkt
gjennomført etter
tegning og beskrivelse,
men har avvik ut over
toleranse til gjeldende
norsk standard.
Prøvearbeidet er ikke
ferdigstilt innen avtalt
tidsramme.

VURDERING AV EGET
ARBEID

Forstår tømrerfaget og
dets muligheter.
Er reflekterende og
kritisk i arbeidet.

Egenvurdering, skriftlig
og muntlig, viser grei
innsikt i faget.

Egenvurdering, skriftlig
og muntlig, mangler
avdekkende forståelse
for grunnleggende
prinsipper i faget.

Kan kommunisere om
faglige temaer.

DOKUMENTASJON AV
EGET ARBEID

Det legges frem
komplett og oversiktlig
dokumentasjon på alle
arbeid i forbindelse
med prøvearbeidet.
Det legges frem
komplette, utfylte

Det legges frem noe
dokumentasjon på
prøvearbeidet.
Det legges frem utfylte
sjekklister fra bedriftens,
eller tilsvarende,
internkontrollsystem.

Har ikke tilstrekkelig
kunnskap til å få
svennebrev.
Fremlagt dokumentasjon
over prøvearbeidene er
mangelfull, og viser at
kandidaten har liten
forståelse for
nødvendigheten av
dokumentasjon.

sjekklister fra bedriftens,
eller tilsvarende,
internkontrollsystem.

Avsluttende vurdering i

Bestått meget godt

Bestått

_______________-faget for kandidat: _____________________

Ikke bestått

Kommentar fra prøvenemnd til protokollførsel:
PLANLEGGING

GJENNOMFØRING

EGENVURDERING

DOKUMENTASJON

TOTALVURDERING

Sjekklister fra bedriftens,
eller tilsvarende
internkontrollsystem,
mangler eller er
mangelfullt utfylt.

Sted

Dato

Underskrift prøvenemndsleder

Underskrift prøvenemndsmedlem

Vedlegg bilder som dokumentasjon hvis nødvendig

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

