Vurderingskriterier i

Reservedels-faget for kandidat: _____________________

Område

Bestått meget godt

Bestått

Ikke bestått

PLANLEGGING

Planleggingen er godt
gjennomarbeidet og
strukturert, med en
komplett plan over
hjelpemidler, samt en
realistisk
fremdriftsplan knyttet
til HMS og bedriftens
rutiner.
Vurdert riktig valg av
egnet utstyr for
oppgaven, herunder
miljømessige og
økonomiske faktorer.
Arbeidet
gjennomføres,
nøyaktig og
selvstendig i tråd med
bedriftens rutiner og
nasjonalt 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.

Det er utarbeidet en
grei arbeidsplan, der
tidsbruk og valg av
verktøy samt
hjelpemidler inngår.
nødvendig hensyn til
HMS og bedriftens
rutiner er ivaretatt.

Planleggingen er
mangelfull og uklar,
hensyn til HMS er
mangelfull eller
utelatt.

Kunne betjene
datasystemer,
kataloger og utstyr i
det daglige virke.
Arbeidet utføres i
samsvar med
bedriftens rutiner og
nasjonalt 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
læreplanen på en grei
måte.

Gjennomføringen
forutsetter enkleste
nivå på oppgaven.
Sliter likevel med å
fullføre innenfor
tidsrammen eller uten
veiledning. Viser
mindre forståelse for
faget og svarer
mangelfullt på tilleggs
spørsmål i forhold til
læreplanen.

GJENNOMFØRING

Salgsarbeid og
produktkunnskap er
på et meget høyt
faglig nivå med
gjeldende HMS. Kan
foreta rasjonelle

vurderinger og se
alternative
løsninger.

Egenvurderingen
(skriftlig/muntlig)
utrykker god innsikt i
faget. Kan
kommunisere om
faglige løsninger og
utfordringer og
kommer med egne
vurderinger av bedrift
og fag.
Dokumentasjonen gir
en meget god oversikt
over gjennomføringen
av prøven og viser at
kandidaten har
forstått faget og har
brukt relevante kilder i
faget.

VURDERING AV EGET
ARBEID

DOKUMENTASJON AV
EGET ARBEID

Avsluttende vurdering i

Bestått meget godt

Bestått

GJENNOMFØRING

EGENVURDERING

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

Dokumentasjonsdelen
gir en grei oversikt
over gjennomføringen
av prøven.

Dokumentasjonsdelen
av fagprøven er uklar
eller mangelfull eller
helt utelatt

_______________-faget for kandidat: _____________________

Ikke bestått

Kommentar fra prøvenemnd til protokollførsel:
PLANLEGGING

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

Sted

Dato

DOKUMENTASJON

TOTALVURDERING

Underskrift prøvenemndsleder

Underskrift prøvenemndsmedlem

Vedlegg bilder som dokumentasjon hvis nødvendig

