
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i Tavlemontørfaget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 

Framdrift er realistisk og 
godt beskrevet.  
Verktøy er nøye listet 
opp og riktig vurdert.  
Materiell er nøye listet 
opp og riktig vurdert.  
Prosjektbeskrivelse / 
bygge underlag er god 
og relevant.  
Risikovurderingen er 
gjennomgått og 
kommentert på en 
meget tilfredsstillende 
måte.  
Bedriftens 
internkontrollsystem er 
systematisk 
dokumentert. 
(Arbeidsmiljøloven).  
Forhold knyttet til HMS 
er nøye vurdert.  
Dimensjonering elektrisk 
og mekanisk meget 
tilfredsstillende.  
God forståelse av 
nettsystemer, jording.  
God forståelse ang. EX, 
EMC, IP. 

Fremdrift er realistisk og 
beskrevet. Verktøy er 
listet opp. Materiell er 
listet opp. 
Prosjektbeskrivelse/bygge 
underlag er riktig. 
Risikovurderingen er 
gjennomgått og 
kommentert. Bedriftens 
internkontrollsystem er 
dokumentert 
(arbeidsmiljøloven). 
Forhold knyttet til HMS er 
vurdert. Dimensjonering 
elektrisk og mekanisk 
tilfredsstillende. 
Forståelse av 
nettsystemer, jording. 
Forståelse av ang. EX, 
EMC, IP. 

Fremdrift er ikke realistisk 
beskrevet. Verktøy er 
listet, men mangelfullt. 
Materiell er listet, men 
mangelfullt. 
Prosjektbeskrivelse/bygge 
underlag er uklar og 
mangelfull. 
Risikovurdering mangler 
eller er gjennomgått, men 
med mangel av 
vesentlig(e) 
faremoment(er). Mangel 
på dokumentasjon av 
bedriftens 
internkontrollsystem 
(arbeidsmiljøloven). 
Forhold knyttet til HMS 
ikke tilstrekkelig vurdert. 
Dimensjonering elektrisk 
og mekanisk ikke 
tilfredsstillende. Liten 
forståelse av 
nettsystemer, jording. 
Liten forståelse av ang. 
EX, EMC, IP. 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 

Fullt ut i henhold til 
arbeidstegninger, 
prosedyrer og 
standarder samt 
sikkerhet og 
nøyaktighet.  
Fullt ut i henhold til 
gjeldende regler, 
normer og forskrifter.  
Oppnå god og effektiv 
bruk av tid og materiell.  
HMS er fulgt opp iht. 
planlegging og vektlagt.  
Verktøybruk er riktig og i 
henhold til beskrivelser 
materiellmanualer.  

Stort sett i henhold til 
arbeidstegninger, 
prosedyrer og standarder 
samt sikkerhet og 
nøyaktighet.  
Stort sett i henhold til 
gjeldende regler, normer 
og forskrifter.  
Oppnå effektiv bruk av tid 
og materiell.  
HMS er fulgt opp ihht 
planlegging.  
Verktøybruk er stort sett 
riktig og i henhold til 
beskrivelser 
materiellmanualer.  

Store mangler i forhold til 
arbeidstegninger, 
prosedyrer og standarder 
samt sikkerhet og 
nøyaktighet.  
Store mangler i forhold til 
gjeldende regler, normer 
og forskrifter.  
Lite effektiv bruk av tid og 
materiell.  
HMS er ikke fulgt opp i 
hht planlegging.  
Verktøybruk er ikke alltid 
riktig og i henhold til 
beskrivelser 
materiellmanualer.  



 

   
 

Orden er god, 
arbeidstedet framstår 
som ryddig og tiltalende.  
God evne til på 
selvstendig grunnlag å ta 
avgjørelser med tanke 
på utførelse og gode 
løsninger for 
kunden/installasjonen.  
Sluttkontrollen er 
gjennomført på en 
meget tilfredsstillende 
måte.  
Kandidaten har meget 
god forståelse for alle 
punktene og 
måleresultatene.  
Dokumenterer riktig og i 
henhold til regler. 

Orden er noe mangelfull.  
Evne til på selvstendig 
grunnlag å ta avgjørelser 
med tanke på utførelse 
og gode løsninger for 
kunden/installasjonen.  
Sluttkontrollen er 
gjennomført på en 
tilfredsstillende måte.  
Kandidaten har forståelse 
for alle punktene og 
måleresultatene.  
Dokumenterer i henhold 
til regler. 

Orden er mangelfull.  
Liten evne til på 
selvstendig grunnlag å ta 
avgjørelser med tanke på 
utførelse og gode 
løsninger for 
kunden/installasjonen.  
Sluttkontrollen er 
gjennomført med store 
mangler.  
Kandidaten har liten 
forståelse for alle 
punktene og 
måleresultatene.  
Dokumenterer svært 
dårlig i henhold til regler. 

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Nevner og forklarer 
avvik fra planen på en 
god og fornuftig måte.  
Nevner arbeidsoppgave 
som opplevdes 
vanskelige og forklarer 
hvorfor.  
Nevner og grunngir 
eventuelle feil/mangler i 
utførelsen. 

Nevner og forklarer avvik 
fra planen.  
Nevner arbeidsoppgave 
som opplevdes vanskelige 
og forklarer hvorfor.  
Nevner eventuelle 
feil/mangler i utførelsen. 

Nevner ikke avvik fra 
planen. Nevner ikke 
arbeidsoppgave som 
opplevdes vanskelige.  
Nevner og grunngir ikke 
eventuelle feil/mangler i 
utførelsen. 

DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viser svært god 
kunnskap om faget samt 
utstyr, 
måleinstrumenter, 
verktøy, terminologi, 
osv.  
Viser svært god 
kunnskap om relevante 
lover, forskrifter, 
normer osv.  
Viser svært god 
kunnskap om 
tegningsteknikk som 
arrangementstegninger 
samt en- og 
flerlinjeskjemaer.  
Viser svært god 
kunnskap om bruks- og 
monteringsanvisninger, 
datablad, tabeller, osv.  
Sluttkontrollen er 
dokumentert på en 
meget tilfredsstillende 
måte. 

Har kunnskap om faget 
samt utstyr, 
måleinstrumenter, 
verktøy, terminologi, osv.  
Viser kunnskap om 
relevante lover, 
forskrifter, normer osv.  
Viser kunnskap om 
tegningsteknikk som 
arrangementstegninger 
samt en- og 
flerlinjeskjemaer.  
Viser å ha kunnskap om 
bruks- og 
monteringsanvisninger, 
datablad, tabeller, osv.  
Sluttkontrollen er 
dokumentert på en 
tilfredsstillende måte. 

Har lite kunnskap om 
faget samt utstyr, 
måleinstrumenter, 
verktøy, terminologi, osv.  
Viser lite kunnskap om 
relevante lover, 
forskrifter, normer osv.  
Viser lite kunnskap om 
tegningsteknikk som 
arrangementstegninger 
samt en- og 
flerlinjeskjemaer.  
Viser liten kunnskap om 
bruks- og 
monteringsanvisninger, 
datablad, tabeller, osv.  
Sluttkontrollen er 
dokumentert med store 
mangler. 

 



 

   
 

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/

