
 
 

 

Vurderingskriterier i Anleggsmaskinmekanikerfaget for kandidat:  

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING: 
 

 Fremdriftsplan 

 HMS 

 Tilrettelegging 
av arbeidet, valg 
av utstyr og 
verktøy 

 
 
Planleggingen er godt 
gjennomarbeidet og 
strukturert med en 
realistisk framdriftsplan. 
 
Viser kreativitet og 
finner gode løsninger. 
 
Forhold knyttet til HMS 
er nøye vurdert. SJA er 
utfylt 
 

 
 
Det er utarbeidet en 
arbeidsplan der tidsbruk 
og valg av nødvendig 
verktøy og utstyr er tatt 
med. 
 
Nødvendig hensyn til 
HMS og gjeldende 
regelverk er ivaretatt. 

 
 
Planleggingen er uklar 
eller mangelfull. 
 
Nødvendig hensyn til 
HMS er utelatt. 
 
Framdriftsplan er 
urealistisk eller mangler 

GJENNOMFØRING: 
 

 Feilsøking og 
diagnose 

 Reparasjon og 
vedlikehold 

 Montering 

 Ryddighet 

 Samarbeidsevne 

 Bruk av 
verneutstyr 

 

 
 
Kunne forklare og 
diskutere oppbyggingen 
og virkemåter på 
komponenter og 
styresystemer. 
 
Utføre arbeidsoppgaver 
sikkert, nøyaktig og i 
tråd med 
verkstedhåndbøker og 
gjeldende forskrifter. 
 
Reparere i henhold til 
feilsøking og diagnose på 
en korrekt og svært god 
måte. 
 
Kunne foreslå og 
montere tilleggsutstyr i 
henhold til 
arbeidsbeskrivelse og 
gjeldende forskrifter på 
en selvstendig og korrekt 
måte. 
 
 
 

 
 
Kunne forklare 
oppbyggingen av 
systemer og 
komponenter. 
 
Utføre arbeidsoppgaver i 
tråd med gjeldende 
forskrifter og bruk av 
verkstedhåndbøker. 
 
Reparere i henhold til 
feilsøking på en god 
måte. 
 
Montere tilleggsutstyr i 
henhold til 
arbeidsbeskrivelse. 

 
 
Mangler forståelse for 
grunnleggende 
prinsipper i faget. 
 
 
Arbeidet er mangelfullt 
eller feil utført, sliter 
med å fullføre innenfor 
tidsrammen. 
 
Kan ikke gjøre rede for 
feilsøking eller finner 
ikke feilen. 
 
Feilmontering, ikke 
kunne redegjøre for 
arbeidsbeskrivelse. 
 
Bryter regler for HMS. 



 
 
EGENVURDERING: 
 

• Evne til faglig  

 refleksjon 
• Valg av 

løsninger 
• Kvalitet 

 

 
 
 
Egenvurderingen 
utrykker god innsikt i 
utført arbeid.                      
(planlegging, 
gjennomføring og 
dokumentasjon)  
 
Kan kommunisere om 
faglige løsninger og 
utfordringer. 
 
 
 

 
 
 
Egenvurderingen viser 
grei oversikt  
i utført arbeid.                      
(planlegging, 
gjennomføring og 
dokumentasjon) 
 
Kan kommunisere om 
faget. 

 
 
 
Egenvurderingen 
mangler eller avdekker 
manglende forståelse for 
utført arbeid.                      
(planlegging, 
gjennomføring og 
dokumentasjon 

DOKUMENTASJON: 
 

• Dokumentasjon 
av      
gjennomført 
arbeid 

• prosedyrer og  
• Sjekklister/ 

anvisninger fra 
leverandør. 

• Sluttkontroll 
 

 
 
Dokumentasjonsdelen 
gir meget god oversikt   
over gjennomførings- 
delen og viser  hvordan 
rutiner og prosedyrer er 
fulgt og at krav til mål og 
toleranser er kontrollert. 

 
 
Dokumentasjonsdelen 
viser hvordan rutiner og 
prosedyrer er fulgt og at 
krav til mål og toleranser 
er kontrollert. 

 
 
Dokumentasjonsdelen 
av fagprøven er uklar 
eller mangelfull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Avsluttende vurdering i Anleggsmaskinmekanikerfaget 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/

