
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i energioperatørfaget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 
 

HMS, SJA, 
driftsforskrifter og 
bedriftens 
internkontrollsystem 
er ivaretatt. 

 

 

Prosjektbeskrivelse 
er god og relevant 

Under-entreprenører 
er vurdert og 
begrunnet. 

 

 

Transport er vurdert 
og begrunnet. 

Materiell er listet opp 
og riktig vurdert. 

 

 

Verktøy er listet opp 
og riktig vurdert. 

Framdrift er realistisk 
og bra beskrevet. 

 

 

Behov for ”Leder for 
kobling” er vurdert og 
begrunnet 

Behov for ”Leder for 
sikkerhet” er vurdert 
og begrunnet. 

 

 

Behov for ”Leder for 
vannvei” er vurdert 
og begrunnet. 

 

 

Behov ”AFA” 
(ansvarlig for 
arbeidet, lsp) er 
vurdert og begrunnet. 

Vurdert og begrunnet 
faremomenter som er 

Driftsforskrifter 
er ivaretatt. 

 

 

Prosjektbeskriv
else er riktig. 

 

 

Under-
entreprenører er 
vurdert. 

 

 

Transport er vurdert. 

 

 

Materiell er listet 
opp. 

 

 

Verktøy er listet. 

 

 

Framdrift er 
realistisk og 
beskrevet. 

 

 

Behov for ”Leder for 
kobling” er vurdert. 

 

 

Behov for ”Leder 
for sikkerhet” er 
vurdert. 

 

 

Behov for ”Leder 
for vannvei” er 
vurdert. 

 

 

Behov ”AFA” 
(ansvarlig for 

Driftsforskrifter er dårlig 
ivaretatt. 

 

 

Prosjektbeskrivelse er uklar 
og mangelfull. 

 

 

Under-entreprenører er ikke 
vurdert 

Transport er ikke vurdert. 

 

 

Materiell er listet opp, men 
mangelfullt. 

 

 

Verktøy er listet, men 
mangelfullt. 

 

 

Framdrift er ikke realistisk 
beskrevet. 

 

 

Behov for ”Leder for kobling” 
er ikke vurdert. 

 

 

Behov for ”Leder for sikkerhet ”er 
ikke vurdert. 

 

Behov for ”Leder for vannvei” er 
ikke vurdert. 

 

Behov ”AFA” (ansvarlig for 
arbeidet, lsp) er ikke vurdert. 

 

 

Ikke vurdert faremomenter 
som er spesielle for 
vindkraftanlegg (Hvis 
relevant) 

 

 



 

   
 

spesielle for 
vindkraftanlegg.  

(Hvis relevant) 

 

 

Vurdert og begrunnet 
faremomenter som er 
spesielle for 
bioanlegg (Hvis 
relevant) 

 

arbeidet, lsp) er 
vurdert. 

 

 

Vurdert 
faremomenter 
som er spesielle 
for 
vindkraftanlegg 
(Hvis relevant) 

 

 
Vurdert 
faremomenter som 
er spesielle for 
bioanlegg (Hvis 
relevant) 

Ikke vurdert faremomenter som 
er spesielle for bioanlegg (Hvis 
relevant) 

GJENNOMFØR
ING 
 
 
 
 
 
 

Fullt ut i henhold til 
prosjektbeskrivels
e 

 

Fullt ut i henhold til 
regler og forskrifter. 

 

Faglig svært bra og 
dyktig gjennomføring. 

 

HMS er fulgt opp ihht 
planlegging og 
vektlagt. 

 

Verktøybruk er riktig 
og i henhold til 
beskrivelser 
matriellmanualer. 

 

Orden er god, 
arbeidstedet framstår 
som ryddig og tiltalende. 
  
God evne til på 
selvstendig grunnlag å ta 
avgjørelser med tanke på 
utførelse. 
 

Viser svært god kunnskap 
om utstyr og anleggsdeler 
(generatorer/ 
transformatorer 
/brytere/avledere/vern/mål
eutstyr) 

 

Viser svært god 
kunnskap om 
driftsforskrifter 
(sikkerhetsregler) 

Stort sett i 
henhold til 
prosjektbeskri
velse. 

 

 

Stort sett i 
henhold til 
regler og 
forskrifter. 

 

 

Faglig 
godkjent 
gjennomf
øring. 

 

 

HMS er fulgt opp 
ihht planlegging. 

 

 

Verktøybruk er 
stort sett riktig og 
i henhold til 
beskrivelser 
materiellmanualer
. 

 

 

Orden er noe 

mangelfull. 

 

 

Evne til å på 
selvstendig grunnlag 
ta avgjørelser mht 
utførelse. 

Store mangler i forhold til 
prosjektbeskrivelse. 

 

 

Store mangler i forhold til 
regler og forskrifter. 

 

 

Faglig gjennomføring med 
mangler. 

 

 

HMS er ikke fulgt opp i hh til 
planlegging. 

 

 

Verktøybruk er ikke alltid riktig 
og i henhold til beskrivelser 
matriellmanualer 

 

 

Orden er mangelfull. 

 

 

Liten evne til på selvstendig 

grunnlag å ta avgjørelser med 

tanke på utførelse. 

 

Har lite kunnskap om utstyr og 
anleggsdeler 
(generatorer/transformatorer/br
ytere/avle dere/vern/måleutstyr) 

 

Viser lite kunnskap om 
driftsforskrifter. 
(sikkerhetsregler) 



 

   
 

 

Viser svært god 
kunnskap om forskrifter 
for forsyningsanlegg 

Viser svært god 
kunnskap om 
tegningsteknikk 
anleggs- 
tegninger/strømløpskje
ma) 

 

Viser svært god 
kunnskap om 
overføringsanlegg. 

 

Viser svært god 
kunnskap om vannvei 
og faremomenter knyttet 
til denne. 

 

 

Har kunnskap om 
utstyr og 
anleggsdeler 
(generatorer/ 
transformatorer 
er/brytere/avledere/
vern/ måleutstyr) 

 

 

Viser 
kunnskap 
om 
driftsforskrift
er 
(sikkerhetsre
gler) 

 

 

Viser 
kunnskap 
om 
forskrifter for 
forsyningsan
legg. 

 

 

Viser kunnskap om 
tegningsteknikk 
anleggs- tegninger/ 

strømløpskjema). 

 

 

Viser å ha 
kunnskap om 
overførings-
anlegg. 

 

 
Viser i ha kunnskap 
om vannveien og 
forstår de viktigste 
faremomentene. 

Viser lite kunnskap om 
forskrifter for 
forsyningsanlegg 

 

 

Viser lite kunnskap om 
tegningsteknikk anleggs- 
tegninger/ strømløpskjema). 

 

 

Viser liten kunnskap om 
overførings- anlegg. 

 

 

Viser liten forståelse for 
vannveien og farene denne 
representerer 

 

VURDERING 
AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Nevner og forklarer avvik 
fra planen på en god og 
fornuftig måte. 

 

Nevner arbeidsoppgaver 
som ikke ble utført som 
ønsket og forklarer 
årsaken på en god og 
fornuftig 
måte. 

Nevner arbeidsoppgave 
som opplevdes 
vanskelige og forklarer 
hvorfor. 

Nevner og 
forklarer avvik fra 
planen. 

 

 

Nevner 
arbeidsoppgaver 
som ikke ble utført 
som ønsket og 
forklarer årsaken. 

Nevner 
arbeidsoppgave 
som opplevdes 

Nevner ikke avvik fra planen. 

 

 

Nevner ikke arbeids- oppgaver 
som ikke ble utført som ønsket. 

 

 

Nevner ikke arbeidsoppgave 
som opplevdes vanskelige. 

 

Nevner og grunngir ikke 
eventuelle feil/mangler i 
utførelsen. 



 

   
 

 
Nevner og grunngir 
eventuelle feil/mangler i 
utførelsen. 

vanskelige og 
forklarer hvorfor. 

 

 

Nevner 
eventuelle 
feil/mangler i 
utførelsen. 

DOKUMENTA
SJON AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenterer riktig og i 
henhold til regler. 

 

 
Dokumenterer SJA (sikker 
jobb analyse) riktig og i 
henhold til regler. 

Dokumenterer i 
henhold til regler. 

 

 
Dokumenterer SJA 
(sikker jobb analyse) 
i henhold til regler. 

Dokumenterer svært dårlig i 
henhold til regler. 

 
 
Dokumenterer SJA (sikker jobb 
analyse)svært dårlig i henhold til 
regler. 

 

Avsluttende vurdering i energioperatørfaget 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 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

