Vurderingskriterier i blomsterdekoratørfaget

Område

Bestått meget godt

Bestått

Planleggingen er godt
gjennomarbeidet og
strukturert.
Kandidaten viser stor
evne til å forstå,
vurdere og reflektere
de ulike delene av
planleggingen.

Planleggingen er god.

Ikke bestått

PLANLEGGING
-

Dagsplan
Skisser
Bestille varer,
blomster, materiell
Valg av stilform og
teknikker
Fremgangsmåte
Kunne sette opp et
enkelt
budsjett/kalkulasjon

GJENNOMFØRING
Idè
Kreativitet
Disponering av tid,
varer og effektivitet
Orden på
arbeidsplassen
HMS
Samsvar mellom
plan og ferdig
produkt
Materialvalg,
fargevalg og
materialrespekt
Produktets
helhetlige
komposisjon,
proporsjoner og
kvalitet
Teknikk og funksjon
HMS

Planleggingen og det
praktisk utførte arbeidet
Planlagt arbeid
har store avvik. Viser lite
samsvarer godt med
til ingen forståelse av
praktisk arbeid. Viser god kunnskap om ulike
kunnskap og ferdigheter teknikker og stilarter.
om ulike teknikker og
stilarter.

Planlagt arbeid
samsvarer meget godt
med praktisk arbeid.
Viser meget god
kunnskap og gode
ferdigheter og
holdninger om ulike
teknikker, stilarter og
håndverkets
tradisjoner og historie.
Utfører faglige
produkter og uttrykk i
blomsterdekoratørfaget.
Viser i meget stor grad
eksperimentering i valg
av materialer og
teknikker.
Beregner forbruk av
materialer og kan
kalkulere kostnadene.
Tar meget gode
avgjørelser med tanke
på pris og
materialutnyttelse.
HMS er meget godt
ivaretatt.

Utfører faglige
produkter og uttrykk i
blomsterdekoratørfaget.
Viser i stor grad
eksperimentering i valg
av materialer og teknikk
Beregner forbruk av
materialer og kan
kalkulere kostnadene.
Tar gode avgjørelser
med tanke på pris og
materialutnyttelse.

Utfører enkle produkter
og enkle uttrykk i
blomsterdekoratørfaget.
Viser til liten eller ingen
eksperimentering i valg
av materialer og
teknikk.
Viser store avvik i
forhold til beregning av
råvarer og kalkulasjon
av kostnader.
HMS er utelatt.

HMS er ivaretatt.

VURDERING AV EGET ARBEID
-

-

Evne til faglig
refleksjon
Evaluering av
planlegging og
gjennomføring
Begrunnelse av valg

DOKUMENTASJON AV EGET
ARBEID
-

Er oppgaveteksten
fulgt
Planleggingsdel
Gjennomføringsdel

Kandidaten ha god faglig
refleksjon og har meget
gode evalueringer av
eget utført arbeid.

Kandidaten ha god faglig
refleksjon og har gode
evalueringer av eget
utført arbeid.

Kandidaten ha
manglende eller ingen
faglig refleksjon og har
manglende eller ingen
evalueringer av eget
utført arbeid.

Kandidaten har god
evne til systematisk
dokumentasjon av både
planlegging og
gjennomføringsdel.

Kandidaten har
tilstrekkelig evne til å
dokumentere både
planlegging og
gjennomføringsdel.

Dokumentasjonsdelen
er mangelfull eller uklar.

Oppgaveteksten er
fulgt.

Oppgaveteksten er fulgt.

Oppgaveteksten er
delvis eller ikke fulgt.

