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Til Vurderingen Bestått meget Bestått Ikke bestått 

Planlegging: 
 
*Fremdriftsplan 
 
*Valg av utstyr/verktøy/  
   komponenter 
 
* HMS krav til  
   prøvearbeidet 
 
*Tilrettelegging 

 
 
 
Planlegging godt 
gjennomført 
innenfor tidsplan 
for alle emnene, 
kandidaten er 
strukturert og har 
en realistisk 
fremdriftsplan og 
gode metoder i 
prøve-emnene. 
 
Viser kreativitet og 
har gode løsninger.  
 
HMS forhold 
ivaretatt på en god 
måte med 
sikkerhet i 1.ste 
linje 

 
 
 
Utarbeidet 
arbeidsplan der 
tidsplan, valg av 
utstyr og metoder 
inngår 
 
Nødvendige hensyn 
til HMS og gjeldende 
regelverk er ivaretatt 

 
 
 
Planleggingen er uklar og 
mangelfull 
 
Nødvendig hensyn til 
HMS er utelatt 
 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurderingskriterier ved fagprøve i 

byggdrifterfaget 
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Til Vurderingen Bestått meget Bestått Ikke bestått 

Gjennomføring: 
 
Omfatter forskjellige 
emner innen bygg-
drifter faget. Det legges 
opp til opp mot 7 
forskjellige 
arbeidsoppgaver/emner 
til fagprøven, hvor minst 
en av disse arbeids-
oppgavene/kjerne 
emnene skal være en 
del av prøven: 
 
*Ventilasjonsanlegg 
*Brannalarmanlegg 
*Heis 
*Varmeanlegg 
*Sprinkleranlegg 
*Energi/SD anlegg 
*Sanitæranlegg 
 
Det legges opp til opp 
mot 7 prøveemner.  
I gjennomføringen 
vurderes: 
 
*Disponering av tid 
*Utførelse av prøvene  
*HMS rutine/ sikkerhet i 
  utførelse av prøvene 
*Ryddighet/orden i og 
  rundt prøvestedet 
*Samarbeidsevne 
*Håndtering av verktøy 
og utstyr i prøvearbeidet 
*Praktiske ferdigheter 
*Klare å vurdere/drøfte 
  omfanget av de ulike 
  oppgavene 
*Oversiktlig  
  dokumentert  
  egenkontroll 

 
 
 
Arbeidet 
gjennomføres iht. 
tidsplan for alle 
prøveemnene. 
 
Kandidaten 
gjennomfører 
prøvene på en sikker, 
nøyaktig og 
selvstendig måte i 
tråd med prosedyrer, 
HMS (sikkerhet i 
1.ste linje), rutiner og 
standarder for 
det/de emnene 
kandidaten prøves i. 
 
Kandidaten 
kommuniserer godt 
med berørte 
personer og/eller 
hjelper 
 
Kandidaten har valgt 
riktig utstyr/ 
hjelpemidler for 
gjennomføring av 
prøvene. 
 
Kandidaten krysser 
av på sjekklister etter 
hvert emne og 
noterer evt. avvik 
 
Minst 3 av 
oppgavene utført iht. 
krav til «Bestått 
meget» hvorav minst 
en av disse prøvene 
er innenfor 
kjerneemne og 1 av 
oppgavene utført iht. 
«Bestått» 

 
 
 
Arbeidet utført i tråd 
med prosedyrer og 
standarder. 
 
Nødvendig HMS er 
ivaretatt. 
 
Kan samarbeide og 
kommunisere med 
berørte personer 
og/eller hjelper 
innenfor det som er 
nødvendig for 
gjennomføring av 
prøvene. 
 
Alle oppgavene 
utført iht. krav for 
«bestått», eller 
kombinasjon av 
«bestått» og 2 
«bestått meget» 
 

 
 
 
Sliter med å fullføre 
innenfor tidsplan 
 
Oppgaven ikke i tråd 
med prosedyre, 
standarder og HMS 
rutiner. 
 
Liten evne til 
samarbeid og 
kommunikasjon. 
 
To eller flere av 
emnene utført iht. 
kravet om ikke bestått. 

Kommentarer: 
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Til Vurderingen Bestått meget Bestått Ikke bestått 

Egenvurdering: 
*Evne til faglig 
refleksjon 
 
*Valg av løsninger 
 
*Fokus på sikkerhet 

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

 
Egenvurderingen 
viser grei oversikt 
over faget.  
 
Kan kommunisere 
om faget 

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

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokumentasjon: 
 
*Gjennomføring 

 
*Planer 
 
 
*Prosedyre/sjekklister 

 
 
 
 
Dokumentasjonen gir 
meget god oversikt 
over 
gjennomføringen og 
viser hvordan 
rutiner/prosedyrer er 
fulgt og nødvendig 
dokumentasjon 
foreligger 
 

 
 
 
 
Dokumentasjonen 
viser hvordan 
rutiner/prosedyrer er 
fulgt og nødvendig 
dokumentasjon 
foreligger 

 
 
 
 
Dokumentasjonsdelen 
av prøven er mangelfull 
eller er uklar. 

Kommentarer: 
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