Vurderingskriterier i Logistikk -faget

Område

Bestått meget godt

Bestått

Ikke bestått

Planleggingen er meget
godt gjennomarbeidet og
strukturert med en
realistisk fremdriftsplan.

Det er utarbeidet en
fornuftig arbeidsplan
der tidsplan, valg av
utstyr og metoder
inngår.

Planleggingen er uklar
eller mangelfull.

Nødvendig hensyn til
HMS og gjeldende
regelverk i bedrift er
ivaretatt.

Mangler knyttet til
bedriftens
internkontrollsystem/eller
gjeldende regelverk.

Kunne betjene
datasystemer,
maskiner og utstyr i
det daglige virke.

Gjennomføringen
forutsetter enkleste nivå
på oppgaven. Sliter
likevel med å fullføre
innenfor tidsrammen
eller uten veiledning.

PLANLEGGING

1. Gjennomgang og
planlegging av
oppgaven som er
utlevert.
2. HMS planlegging.
3. Valg av riktig utstyr.
4. Tidsplan

Verktøy og hjelpemidler
er vurdert riktig i
planleggingen.
Rutiner knyttet til
internkontroll og HMS
samt bedriftens egne
kvalitetssystemer er
meget nøye vurdert og
forstått og ivaretatt.

GJENNOMFØRING

1. Tilrettelegging av den
praktiske
gjennomføringen
2. Holder god orden og
ryddighet på
arbeidsplassen og vise
meget god forståelse
for viktigheten av det.
3. Holde god orden i
papir flyten.
4. Ha fokus på HMS ved
gjennomføringen av
prøven.

Vurdert riktig valg av
egnet utstyr for
oppgaven, herunder
miljømessige og
økonomiske faktorer.
Arbeidet gjennomføres
sikkert, nøyaktig og
selvstendig i tråd med
bedriftens rutiner og
nasjonale / internasjonalt
regelverk.
Har meget godt fokus på
HMS arbeidet ved
gjennomføring av
oppgaven på.
Viser forståelse for faget
og kan besvare tilleggs
spørsmål ut ifra
læreplanen i faget på en
meget bra måte

Arbeidet utføres i
samsvar med
bedriftens rutiner og
nasjonalt /
internasjonalt
regelverk.
Evner å søke oppslag
eller råd om mindre
uklarheter knytte til
oppgaven.
Viser forståelse for
faget og kan besvare
tilleggs spørsmål i
forhold til fagplanen
på en grei måte

Nødvendige hensyn til
HMS er utelatt.

Viser mindre forståelse
for faget og svarer
mangelfullt på tilleggs
spørsmål i forhold til
fagplanen

VURDERING AV EGET ARBEID
1.

Evne til faglig vurdering
av eget arbeid og
eventuelt korrigerende
tiltak

DOKUMENTASJON AV EGET
ARBEID
1. Kandidaten skal
dokumentere alle kilder
og ha god orden i
dokumentasjonen.
2. Kandidaten skal også
kunne vise
dokumentasjons kilder på
oppfordring fra fag nemd.

Egenvurderingen
(skriftlig/muntlig) utrykker
god innsikt i faget. Kan
kommunisere om faglige
løsninger og utfordringer
og kommer med egne
vurderinger av bedrift og
fag.

Egenvurderingen
(skriftlig/muntlig) viser
grei oversikt over
faget. Kan
kommunisere om
faglige temaer.

Egenvurderingen
(skriftlig/muntlig) er
mangelfull eller avdekker
manglende forståelse for
grunnleggende
prinsipper i faget.

Dokumentasjonen
gir en meget god oversikt
over gjennomføringen av
prøven og viser at
kandidaten har forstått
faget og har brukt
relevante kilder i faget.

Dokumentasjonsdelen
gir en grei oversikt
over gjennomføringen
av prøven.

Dokumentasjonsdelen
av fagprøven er uklar
eller mangelfull eller helt
utelatt

