
 
 

 

Vurderingskriterier i Institusjonskokkfaget-faget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 
 

Viser meget god orden, 
planlegging og vurdering av 
eget arbeid 
Lærlingen kan anvende 
råvarene på en faglig 
forsvarlig og økonomisk 
måte, Har god forståelse av 
mengdeberegning og 
økonomisk anvendelse av 
råvarer, Anvende flere 
tilberedningsmetoder. Viser 
stor faglig forståelse 

Vet hvorfor orden og 
planlegging er viktig. Har 
god orden og planlegging i 
arbeidet sitt. 
Lærlingen kan anvende 
råvarer på en faglig 
forsvarlig måte.  Kan bruke 
de mest brukte 
tilberedningsmetodene 

mangelfull planlegging og 
vurdering. 
 
Lærlingen kan enkel 
anvendelse av råvarer, 
Anvender enkle 
tilberedningsmetoder. 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 

Viser god og riktig bruk av 
håndverktøy og maskiner. 
Kan anvende riktige 
verktøy og maskiner til 
riktig oppgave. Kan renhold 
og vedlikehold av maskiner.  
 
Viser stor forståelse for 
personlig hygiene. Viser 
stor forståelse for orden og 
hygiene i produksjon og på 
arbeidsplassen. Viser god 
forståelse for behandling av 
råvarer, kryss smitte og 
riktig temperatur ved kjøl 
og varmehold. 
 
Stor innsikt i 
kostplanlegging og 
spesialkost. 
Kunne drøfte og vurdere 
endringene i den 
komponerte menyen mht. 
råvarer, 
tilberedningsmetode, 
gjentakelse, farger og smak. 
Reflektere over 
konsekvensene. 
 
 

Viser riktig bruk av 
håndverktøy og maskiner. 
 
Forstår betydningen av 
hygiene i henhold til lover, 
forskrifter og avhengighet 
av dem for bedriftens 
eksistens.  
 
Kan jobbe i henhold til 
regler, lover og forskrifter 
Innsikt i kostplanlegging og 
spesialkost. 
Kunne forklare endringene i 
den komponerte menyen. 
 
Kjent med relevante 
faguttrykk. 

Bruker utstyr som ikke 
passer til oppgaven 
Viser dårlig forståelse for 
personlig hygiene (uniform, 
sminke, håndvask) 

Dårlig orden på 
arbeidsplassen. 
 
Mangelfull innsikt i 
kostplanlegging og 
spesialkost. 
 
Ikke kjent med relevante 
faguttrykk. 

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten viser meget 
god evne til kritisk 
tenkning, reflekterer og 
kan peke på nye 
løsninger 
Kandidaten viser stor 
forståelse for mange 

Kandidaten kan til en 
viss grad peke på hva 
som har vært bra / evt 
ikke bra, og kommer 
med noen forslag til hva 
som kunne vært gjort 
annerledes. 
 

Kandidaten vurderer 
ikke hva som gikk bra / 
evt ikke bra.  
kandidaten har ingen 
forslag til andre, nye 
eller bedre løsninger. 
 



 
forhold som kan 
evalueres. 
 
Kandidaten har et 
realistisk og reflektert 
syn på eget arbeid 
Kandidaten har 
selvinnsikt og forståelse 
for hvordan egen rolle 
har påvirket resultatet 
av arbeidet 
Kandidaten har en 
meget god refleksjon 
rundt egen 
måloppnåelse i forhold 
til 
kompetansemål/delmål 
 
Kandidaten forklarer 
grundig eget 
læringsutbytte 

 
Kandidaten har et 
realistisk syn på eget 
arbeid  
Kandidaten viser 
forståelse for 
betydningen av egen 
rolle. 
Kandidaten har 
tilfredsstillende 
forståelse av 
måloppnåelse i forhold 
til kompetansemål / 
delmål 
 
Kandidaten har 
tilfredsstillende 
beskrivelse av eget 
læringsutbytte 
 

Kandidaten har 
urealistisk syn på eget 
arbeid 
Kandidaten ser ikke 
viktigheten av egen rolle. 
Kandidaten sier lite eller 
ingenting om grad av 
måloppnåelse av 
kompetansemål / delmål 
 
Kandidaten forteller lite 
eller ingenting om sitt 
læringsutbytte 
 
 

DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten viser meget 
god, og hensiktsmessig 
bruk av dokumentasjon i 
forhold til oppgaven 

Kandidaten viser 
tilfredsstillende bruk av 
dokumentasjon 

Kandidaten har lite eller 
ingen dokumentasjon 
 

 

 

Avsluttende vurdering i institusjonskokkfaget -faget 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 


