
 
 

 

Vurderingskriterier i Ventilasjons- og blikkenslagerfaget 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 

-Planleggingen er 
godt 
gjennomarbeidet 
og strukturert. 
-Forhold til HMS er 
nøye vurdert. (f.eks 
SJA-Skjema) 
-Kandidaten skal 
kunne drøfte sine 
valg. 
-Viser god 
tegningsforståelse. 

-Fremdriftsplan, 
materialforbruk og 
utstyrsliste er 
korrekt utfylt. 
-HMS plan for eget 
arbeide er 
utarbeidet. 
-Viser 
tilfredsstillende 
tegningsforståelse. 

-Planlegging er uklar/ 
mangelfull. 
-Grove feil i 
materialberegninger. 
-Nødvendig hensyn til 
HMS er utelatt. 
-Avslører manglende 
tegningsforståelse 

GJENNOMFØRING 
 
 
TAK: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASSADE: 
 

 
 
 
-Takrenner riktig 
fall, fine og tette 
skjøter. 
-Nedløp rett ned av 
kum og i senter av 
hjørnebord. 
-Beslag/ tekking 
utført perfekt med 
riktige falser, fine 
hjørner og 
overganger. 
-Pipe og luftehatter 
perfekt utført med 
riktig fall og 
falsing/ lodding. 
-Gjennomføringer 
er pent utført. 
 
 
-Beslag/ 
veggtekkinger 

 
 
 
-Takrenner noe 
variasjon i høyde, 
skjøter tette og ok. 
-Nedløp noe skjevt 
i forhold til kum og 
hjørnebord. 
-Beslag/ tekking er 
utført med riktige 
falser, men noe 
varierende i 
utførelse. 
-Pipe og luftehatt 
utført i riktig fall og 
falsing/ lodding. 
-Gjennomføringer 
er tette. 
 
 
 
- Beslag / 
veggtekkinger 

 
 
 
-Takrenner feil fall, 
kroker unøyaktig 
montert, skjøter 
lekker. 
-Nedløp skjevt 
montert. 
-Beslag/ tekking 
utført med dårlige 
falser, skjeve hjørner, 
dårlige avslutninger. 
Lekkasjer. 
-Pipe og luftehatter 
utført med feil fall og 
falsing/ lodding. 
-Gjennomføringer er 
utette. 
 
 
 
-Beslag/ 
veggtekkinger feil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENTILASJON: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERKSTEDPRODUKSJON: 

perfekt utført med 
rette linjer og i 
henhold til 
beskrivelse.  
Ingen synlig fuging. 
 
 
 
 
-Fagmessig utført i 
henhold til tegning. 
-Skjøter er tette og 
pene. 
-Montasje er i lodd 
og vater. 
-Oppheng er 
særdeles god 
 
 
-Korrekt 
håndtering og bruk 
av verktøy og 
maskiner. 
-Meget god 
kjennskap til 
forskjellige 
materialer. 
-Meget bra 
utføring av lodding, 
falsing og 
prefabrikering av 
beslag, hatter og 
ventilasjonsdeler. 
-Meget bra orden 
og ryddighet. 

utført med rette 
linjer og i henhold 
til beskrivelse. 
Noe synlig 
fugemasse. 
 
 
 
 
-Montasje utført 
som beskrevet, 
skjøter er tette. 
-Montasje 
tilfredsstillende, 
noe variasjon i lodd 
og vater. 
-Oppheng er ok. 
 
 
-Korrekt 
håndtering og bruk 
av verktøy og 
maskiner. 
- God kjennskap til 
forskjellige 
materialer. 
-Bra utført lodding, 
falsing og 
prefabrikering av 
beslag, hatter og 
ventilasjonsdeler. 
-God orden og 
ryddighet. 

utført med dårlige 
falser, skjevt og ikke i 
henhold til 
beskrivelse. 
Masse fugemasse 
synlig. 
 
 
 
-Lekkasje i skjøter, feil 
dimensjoner i forhold 
til tegning. 
-Montasje ikke etter 
tegning, ikke i lodd og 
vater. 
-Lite/ mangelfull 
oppheng. 
 
 
-Liten kjennskap til 
bruk av verktøy og 
maskiner. 
-Uten kjennskap til 
forskjellige 
materialer. 
-Ikke tilfredsstillende 
utført lodding, falsing 
og prefabrikering av 
beslag, hatter og 
ventilasjonsdeler. 
-Ingen orden og 
ryddighet. 

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

-Egenvurderingen 
uttrykker (skriftlig/ 
muntlig) god 
innsikt i faget. 
- Kan kommunisere 
om faglige 
løsninger og 
utfordringer. 

-Egenvurderingen 
uttrykker god 
(muntlig/ skriftlig) 
innsikt i faget.  
-Kan kommunisere 
om faget. 

-Egenvurderingen 
mangler eller 
avdekker manglende 
forståelse for 
grunnleggende 
prinsipper i faget. 



 
DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentasjon gir 
en meget god 
oversikt over:  
Materialer/ 
timeforbruk og 
viser hvordan 
rutiner/ prosedyrer 
er fulgt med 
gjeldende 
regelverk og HMS 

Dokumentasjon gir 
en rimelig oversikt 
over:   
Materialer/ 
timeforbruk og 
viser hvordan 
rutiner/ prosedyrer 
er fulgt med 
gjeldene regelverk 
og HMS 

Dokumentasjonsdelen 
av svenneprøven er 
uklar og mangelfull 

 

 

 

 

 

 


