
 
 

 

Vurderingskriterier i Billakkererfaget 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
*Framdriftsplan 
 
*Valg av utstyr og 
verktøy 
 
*HMS 
 
*Tilrettelegging av 
arbeidet 
 
*Deler og materialbehov 
 
 
 

Planleggingen er godt 
gjennomarbeidet og 
strukturert med en 
realistisk fremdriftsplan.  
 
Viser kreativitet og finner 
gode løsninger. 
 
Forhold knyttet til HMS 
er nøye vurdert. 

Klarer å vurdere/drøfte 
bilens skade/feil og 
omfang. 
Plandel; oversiktlig 
beregning av 
materialforbruk og 
tidsbruk. 
 
 

Det er utarbeidet en 
arbeidsplan der tidsbruk, 
valg av materialer, utstyr 
og metoder inngår. 

Nødvendig hensyn til 
HMS og gjeldende 
regelverk er ivaretatt. 

Klarer å vurdere bilens 
skade/feil og omfang på 
en tilfredsstillende måte. 

Plandel; klarer å gjøre et 
greit overslag på 
materialforbruk og 
tidsbruk. 
 

Planleggingen er uklar 
eller mangelfull.  
 
Nødvendige hensyn til 
HMS er utelatt. 
 
Forstår ikke skadens 
omfang – overser 
feil/mangler. 
 
Plandel: Har lite 
forståelse 
For et riktig overslag av 
Materialforbruk og  
Tidsforbruk. 

GJENNOMFØRING 
 
*Framdriftsplan 
 
*Valg av utstyr og 
verktøy 
 
*HMS 
 
*Tilrettelegging av 
arbeidet 
 
*Deler og materialbehov 
 
 
 
 

 
Behersker maskiner og 
utstyr bra. 
 
Arbeidet/ordrer 
gjennomføres sikkert, 
nøyaktig og selvstendig i 
tråd med, prosedyrer og 
standarder. 
 
Viser kreativitet og 
finner gode løsninger. 
 
Sluttproduktet ligger på 
et høyt faglig nivå i 
henhold til produsentens 
og bransjens krav og 
rammer. 
 
Kandidaten samarbeider 
og kommuniserer godt 
med kolleger, 
leverandører og kunder 

 
Behersker maskiner og 
utstyr. 

Arbeidet utføres i tråd 
med, prosedyrer og 
standarder. 

Evner å søke oppslag 
eller råd om mindre 
uklarheter knytte til 
oppgaven. 
 
Sluttproduktet ligger på 
et godt faglig nivå 
 
Kandidaten viser at han 
kan samarbeide og 
kommuniserer godt med 
kolleger, leverandører og 
kunder 

Gjenopprette/oppnå 
tilfredsstillende kvalitet. 

 
Sliter med å fullføre 
innenfor avtalt/forventet 
tidsrom. 
 
Oppgaven er ikke i tråd 
med, prosedyrer og 
standarder. 
 
Bryter regler for HMS. 
 
Sluttproduktet er 
utilstrekkelig og vil være 
vanskelig å levere videre 
til kunden. 
 
Kandidaten viser liten 
evne til samarbeid og 
kommunikasjon. 
 
Oppnår ikke 
tilfredsstillende kvalitet 
ved reparasjon. 



 
 

Gjenopprette/oppnå god 
kvalitet. 
 
Presentasjonen av utført 
fagprøve viser god 
oversikt over 
arbeidsoppgaven 
 
 

 
Presentasjonen av utført 
fagprøve gir oversikt 
over arbeidsoppgaven 

 
Presentasjonen av utført 
fagprøve avslører dårlig 
oversikt over 
arbeidsoppgaven. 

 
 
VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
*Evne til faglig refleksjon 
* valg av løsninger 
*kvalitet 
 
 
 
 
 

 
 
Egenvurderingen 
utrykker god innsikt i 
faget. Kan kommunisere 
om faglige løsninger og 
utfordringer. 
 

Egenevalueringen 
uttrykker god evne til 
faglig refleksjon. 
 

 
 
Egenvurderingen viser 
grei oversikt over faget. 
Kan kommunisere om 
faget. 
 

Egenevalueringen 
uttrykker relevante 
betraktninger. 
 

 
 
Egenvurderingen 
mangler eller avdekker 
manglende forståelse for 
grunnleggende 
prinsipper i faget. 
 
Egenevalueringen 
mangler eller er 
irrelevant 

DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
*Tegninger/skisser 
*Prosedyrer,  
*bilder/film av jobben 
*sluttkontroll 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentasjonsdelen 
gir god oversikt over 
gjennomføringen.  

 
Kontroll og 
dokumentasjon er 
tydelig utfylt i henhold til 
produsentens krav og 
bedriftens 
internkontrollsystem. 
 

Dokumentasjonsdelen 
gir grei oversikt over 
gjennomføringen.  

 
Kontroll og 
dokumentasjon er utfylt 
i henhold til 
produsentens krav og 
bedriftens 
internkontrollsystem. 
 

 
Dokumentasjonsdelen 
av fagprøven er uklar 
eller mangelfull 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


