Vurderingskriterier i Trevare og bygginnredningsfaget for kandidat:

Område

Bestått meget godt

Bestått

Ikke bestått

PLANLEGGING

Planleggingen er meget
godt gjennomarbeidet,
med oversiktlige og
komplette lister på alle
deler og materiell.

Det er utarbeidet en god
arbeidsplan, der tidsforbruk
og alle arbeidslister inngår.

Arbeidsplanen er lite
utfyllende, arbeidslister er
mangelfulle.

Praktiserer HMS i samsvar
med gjeldene regelverk.

Lite kjennskap til HMS.

Kan foreta risikovurdering
og utføre arbeide i samsvar
med HMS
Tidsforbruket er nøye
planlagt.
Korrekt materialvalg i
forhold til kvalitet og
dimensjon.

Gode valg av materialer i
forhold til kvalitet og
dimensjon.

Feil valg av materialer,
maskiner og verktøy.

Gode valg av maskiner og
verktøy.

Riktige valg av maskiner og
verktøy med begrunnelse
for valgene dine.

GJENNOMFØRING

Arbeidet utføres meget
sikkert og nøyaktig i
henhold til planer,
tegninger og beskrivelse.
Behersker maskiner,
verktøy og utstyr meget
godt.

Arbeidet utføres i hensyn til
planer og tegninger.

Har ikke gjennomført
innenfor tidsrammen.

God innsikt i maskiner,
verktøy og utstyr.

Feil bruk av maskiner og
verktøy.

Utført oppdrag ligger på ett
godt faglig nivå.

Viser kreativitet og
selvstendighet, og finner
gode løsninger.

Fin overflatebehandling.

Flott overflatebehandling.

Har kontroll på
tidsforbruket, og har god
ryddighet og orden.

Holder meget god orden,
og har kontroll på
tidsforbruket.
Sluttproduktet ligger på ett
meget høyt faglig nivå i
henhold til bransjens krav
og rammer.

Oppdraget er ikke
tilstrekkelig utført
og har store avvik,
i henhold til planer og
tegninger.

VURDERING AV EGET
ARBEID

Egenvurderingen viser
meget god innsikt i faget.

Viser god innsikt og kan
kommunisere om faget.

Egenvurderingen avdekker
manglende forståelse for
faget.

Fremlegger en oversiktlig
og god dokumentasjon.

Dokumentasjonsdelen er
uklar eller mangelfull.

Kan kommunisere meget
godt om faglige løsninger
og utfordringer.

DOKUMENTASJON AV
EGET ARBEID

Det legges frem komplett
og oversiktlig
dokumentasjon på all
dokumenterbart arbeid og
materiell. Bilder,
sikkerhetsforskrifter,
skisser, og
monteringsanvisninger.

Avsluttende vurdering i Trevare og bygginnredningsfaget 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/

