Vurderingskriterier i Aktivitørfaget for kandidat: _____________________

Område

Bestått meget godt

Bestått

Ikke bestått

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

Planleggingsdelen er
gjennomført.
Kandidaten kjenner til
HMS systemet.

Planleggingen er
mangelfull og uklar.
Hensyn til HMS
systemet er utelatt.

Kandidaten viser god
evne til å tilrettelegg
og utnytte brukerens
ressurser.
Kandidaten har gode
holdninger,
samarbeidsevner og
kommunikasjonsevne.
Kandidaten viser god
ordenssans.
HMS systemet er godt
ivaretatt.

Tilretteleggingen er
gjennomført.
Kandidaten mangler
noe på holdninger,
samarbeidsevne og
kommunikasjonsevne.
Kandidaten viser
ordenssans.
Viser kjennskap til
HMS system.

Tilretteleggingen er
mangelfull.
Kandidaten viser
mangelfulle
holdninger,
samarbeidsevne og
kommunikasjonsevne.
Kandidaten viser lite
ordenssans.
HMS er utelatt.

Kandidaten viser god
faglig refleksjon.
Kandidaten har meget

Kandidaten viser faglig
refleksjon.

Kandidaten viser lite
eller ingen faglig
refleksjon. Helt eller

PLANLEGGING

-

-

Innsamling av info
Dagsplan
Mål og
observasjonsmuligheter
av bruker og aktivitet
Motivasjon av bruker
Valg av aktivitet
. Fremgangsmåte
. Redskap/Materiell
. Tilrettelegging
HMS
Forenkle/forandre
aktivitet
Kunne sette opp et
enkelt budsjett
Bruk av digitalt verktøy
Brukermedvirkning

GJENNOMFØRING
-

Tilrettelegging
Utnytte brukerens
ressurser
Motivasjon
Samarbeidsevne
Kommunikasjon og
holdninger
Kreativitet/fleksibilitet
Orden på
arbeidsplassen
HMS
Brukermedvirkning

VURDERING AV EGET ARBEID
- Evne til faglig refleksjon
- Evaluering av
planlegging,

-

gjennomføring og
måloppnåelse
Valg av løsninger

DOKUMENTASJON AV EGET
ARBEID
-

Er oppgaveteksten fulgt
Planleggingsdel
Gjennomføringsdel
HMS

Avsluttende vurdering i

Bestått meget godt

Bestått

gode evalueringer av
planlegging ,
gjennomføring og
måloppnåelse viser
god faglig

Evaluering av
planlegging,
gjennomføring og
måloppnåelse er
beskrevet.

delvis mangelfull
evaluering.

Kandidaten har god
evne til systematisk
dokumentasjon av
både planlegging og
gjennomføringsdel.
Dokumentasjon på
HMS systemet er godt
ivaretatt.
Oppgaveteksten er
fulgt.

Kandidaten har
tilstrekkelig evne til å
dokumentere både
planlegging og
gjennomføringsdel.
HMS systemet er
ivaretatt.
Oppgaveteksten er
fulgt.

Dokumentasjonsdelen
er mangelfull eller
uklar.
HMS systemer er ikke
ivaretatt.
Oppgaveteksten er
delvis eller ikke fulgt.

_______________-faget for kandidat: _____________________

Ikke bestått

Kommentar fra prøvenemnd til protokollførsel:
PLANLEGGING

GJENNOMFØRING

EGENVURDERING

Sted

Dato

DOKUMENTASJON

TOTALVURDERING

Underskrift prøvenemndsleder

Underskrift prøvenemndsmedlem

Vedlegg bilder som dokumentasjon hvis nødvendig

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

