
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i Fjell og bergverksfaget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 

Planlegging meget godt 
gjennomarbeidet og 
strukturert med en 
realistisk fremdriftsplan. 
HMS er nøye vurdert. 
Bedriftens 
internkontrollsystem 
inkl. prosedyrer er 
systematisk 
dokumentert. 

Det er utarbeidet en grei 
arbeidsplan der 
tidspunkt og 
materialforbruk, samt 
valg av utstyr og 
metoder inngår. 
Bedriftens internkontroll 
system og HMS er 
ivaretatt. 

Planleggingen er uklar og 
mangelfull. Det er ikke 
tatt nødvendig hensyn til 
bedriftens 
internkontrollsystem og 
HMS. 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 

Dyktig maskin og 
produksjonsfører som 
bruker maskiner på en 
effektiv og skånsom 
måte. Massehåndtering 
og kvalitetsvurdering av 
produkter er meget bra 
utført. Holder 
arbeidsområdet ryddig 
og gjennomfører 
arbeidet etter 
prosedyrer og HMS-plan. 
Gode samarbeidsevner, 
jobber selvstendig. 

Normal maskin og 
produksjonsfører. 
Massehåndtering og 
kvalitetsvurdering av 
produkter er bra utført. 
Gjennomfører arbeidet 
etter prosedyrer og 
HMS-plan. Jobber 
selvstendig. 

Svak i bruk av maskin og 
produksjon. Svak i 
kvalitetsvurdering av 
produktene. Følger ikke 
bedriftens prosedyrer og 
HMS. 

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten viser meget 
god innsikt i faget. Kan 
på en god måte 
kommunisere faglige 
løsninger og 
utfordringer. Kan gi en 
detaljert og utfyllende 
forklaring på eventuelle 
endringer som er 
oppstått ved prøven. 

Kandidaten viser god 
innsikt i faget. Kan på en 
god måte kommunisere 
faglige løsninger og 
utfordringer. Kan gi en 
utfyllende forklaring på 
eventuelle endringer 
som er oppstått ved 
prøven. 

Egenvurderingen 
mangler forståelse for 
grunnleggende 
prinsipper i faget. Kan 
ikke gi forklaring på 
eventuelle endringer 
som er oppstått ved 
prøven. 

DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 

Kontroll og 
dokumentasjon er 
tydelig utfylt i henhold til 
bedriftens 
internkontrollsystem og 
kundens krav. 
Dokumentasjonen gir en 
god oversikt over 
gjennomføringen. 

Dokumentasjonsdelen 
gir en grei oversikt over 
gjennomføringen. 
Kontroll og 
dokumentasjon utfylt på 
en måte som 
tilfredsstiller kundens 
krav og bedriftens 
internkontrollsystem. 

Dokumentasjonsdelen 
av fagprøven er uklar 
eller mangelfull. 



 

   
 

 

 

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/

