
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i           _______________- faget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 
 

Planleggingen er godt 
gjennomarbeidet og strukturert 
med en realistisk fremdriftsplan. 
Forhold knyttet til HMS, hygiene og 
smittevern er nøye vurdert. 
Bedriftens internkontrollsystem er 
systematisk dokumentert. 
 

Det er utarbeidet en grei 
arbeidsplan der tidsbruk og 
materialforbruk, samt valg av 
utstyr og metoder inngår. 
Nødvendig hensyn til HMS, 
hygiene, smittevern og 
bedriftens internkontrollsystem 
er ivaretatt.  
 

Planleggingen er uklar eller 
mangelfull. Nødvendige hensyn til 
HMS, hygiene og smittevern er 
utelatt. Har ingen mening om hva 
internkontroll er.  
 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 

Arbeidet gjennomføres sikkert, 
nøyaktig og selvstendig i tråd med 
arbeidstegninger, tid 
kvalitet/standard, prosedyrer og 
kostnader. Korrekt håndtering av 
materialer, midler, maskiner og 
verneutstyr. Velge renholds utstyr 
ut fra ergonomiske prinsipper.  
 
Relevant og god 
rengjøring/overflatebehandling. 
Viser god oversikt over lokalets 
behov for vedlikehold.  
Klarer å vurdere/drøfte omfang av 
de ulike oppgavene.  
Oversiktlig dokumentert 
egenkontroll av utført arbeid; 
kontrollere resultater, evt. 
utbedre/reparere.  
Kan forklare flere tiltak for hvordan 
man sikrer et godt inneklima.  
 
 

Arbeidet utføres i tråd med 
arbeidstegninger, tid, 
kvalitet/standard, prosedyrer og 
kostnader. Håndtering av 
materialer, midler, maskiner og 
verneutstyr fungerer greit. Ta 
hensyn til ergonomiske 
prinsipper.  
 
God 
rengjøring/overflatebehandling. 
Kan foreslå et fornuftig 
vedlikeholdsprogram.  
Klarer å vurdere omfanget på en 
tilfredsstillende måte.   
Egenkontroll av utført arbeid. 
Kontroll av resultatet, evt. 
utbedringer.  
Kan forklare hvordan man sikrer 
et godt inneklima. 

Arbeidet utføres ikke tilstrekkelig 
i tråd med arbeidstegninger, tid, 
kvalitet/standard, prosedyrer og 
kostnader. Håndtering av 
materialer, midler, maskiner og 
verneutstyr fungerer delvis. 
Liten/ingen innsikt i ergonomi.  
 
Forstår ikke oppgavens omfang, 
overser feil/mangler.  
Velger uegnet 
rengjøring/overflatebehandling. 
Ser ikke behov for relevant 
overflatebehandling. 
Klarer ikke å vurdere omfanget på 
en tilfredsstillende måte.  
Mangelfull egenkontroll av utført 
arbeid.  
Kan lite om hvordan man sikrer et 
godt inneklima. 

VURDERING AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 

 Meget god forståelse av eget 
utført arbeid. Meget god forståelse 
av tidsbruk. Meget god forståelse 
av oppgaven. Meget god til å 
avdekke egen feil. 

God forståelse av eget utført 
arbeid. God forståelse av 
tidsbruk. God forståelse av 
oppgaven. God til å avdekke 
egne feil. 

Manglende forståelse av eget 
utført arbeid. Manglende 
forståelse for bruk av tid. 
Manglende forståelse for 
oppgaven. Manglende evne til å 
avdekke feil. 

DOKUMENTASJON 
AV EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentasjonsdelen gir meget 
god oversikt over gjennomføringen 
og viser svært godt hvordan 
arbeidet ble utført  
Sluttkontrollen er gjennomført på 
en meget tilfredsstillende måte og 
det er tatt stilling til både 
forventede og målte 
måleresultater.  

Dokumentasjonsdelen viser på 
en god måte hvordan arbeidet 
ble utført  
Sluttkontroll er utført på en god 
måte der relevante 
måleresultater er oppført.  

Dokumentasjonsdelen av 
fagprøven er uklar eller 
mangelfull.  
Sluttkontrollen er mangelfullt 
utført.  

 


