
 
 

 

Vurderingskriterier i Servitørfaget 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

TEORIDEL DAG 1 
 
 
 
 
 

Fin, ryddig og 
utfyllende oppgave som 
viser kreativitet og 
meget god kunnskap 
iht. pensum. Levert 
innenfor tidsfrist. 
 

Fullstendig oppgave. 
Utfyllende svar som 
viser kunnskap iht. 
pensum. 
Levert innenfor 
tidsfrist. 

Ufullstendig oppgave. 
Lite utfyllende eller gale 
svar iht. pensum. 
Ikke levert innenfor 
tidsfrist. 

GJENNOMFØRING DAG 2  
- Borddekking 
- Mise en place 
- Servering 
- Gjestebehandling 
- Kommunikasjon 
- Mersalg 
- Praktiske oppgaver 

 

Korrekt dekking med 
innspill av kreativitet og 
finesse. Full kontroll på 
utstyr og bruk. 
Oversiktlig og meget 
god mise en place. 
Meget god innsikt i 
serveringsarbeid, 
gjestebehandling og 
kommunikasjon. Meget 
god på mersalg.  

Pent og riktig dekket, 
bruker utstyr på en god 
og riktig måte. God 
mise en place.  
God innsikt i 
serveringsarbeid, 
gjestebehandling og 
kommunikasjon. God 
på mersalg. 

Feil i dekking og 
uvitende om riktig bruk 
av utstyr. Mangelfull 
mise en place. 
Mangelfull innsikt i 
serveringsarbeid. Lite 
imøtekommende og ser 
ikke gjestenes behov. 
Dårlig kommunikasjon. 
Uvitende/dårlig på 
mersalg. 
 

KUNNSKAP 
- Generell fag- og 

serveringskunnskap 
- Mat og allergener 
- Mat og vin/drikke i 

kombinasjon 
- Vin 
- Brennevin 
- Øl 
- Alkoholfritt 
- Diverse drikkevarer 

 
 
 
 
 
 

Har full kontroll på 
generell fag- og 
serveringskunnskap. 
Meget god kunnskap 
om mat og allergener. 
Meget god kunnskap 
om mat og vin/drikke i 
kombinasjon. Meget 
god kunnskap om vin, 
brennevin, øl, 
alkoholfritt og diverse 
drikkevarer. 

Har kontroll på generell 
fag- og 
serveringskunnskap. 
God kunnskap om mat 
og allergener. 
God kunnskap om mat 
og vin/drikke i 
kombinasjon. God 
kunnskap om vin, 
brennevin, øl, 
alkoholfritt og diverse 
drikkevarer. 

Har lite kontroll på 
generell fag- og 
serveringskunnskap. 
Lite kunnskap om mat 
og allergener. 
Lite kunnskap om mat 
og vin/drikke i 
kombinasjon. 
Mangelfull eller ingen 
kunnskap om vin, 
brennevin, øl, 
alkoholfritt og diverse 
drikkevarer. 

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 

Meget god 
egenvurdering. 

God egenvurdering. Ingen eller dårlig 
egenvurdering. 

 


