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IB B BM

Innholdet/detaljene i planen Manglende forståelse for innhold i 

oppgaven.

Tilstrekkelig innhold og forståelse  

for å kunne utføre oppgaven innen 

rimelig tid

Meget god forståelse for oppgaven. 

Kunne forutse mulige hindringer i 

forbindelse med oppgaven.

Beregning av tidsforbruk (timeplan) Manglende tidsplanlegging for 

oppgaven

Tilstrekkelig tidsplanlegging for 

oppgaven.

God tidsplanlegging som tar høyde for 

uforutsette hendelser og hindringer.

Innhenting og bruk av dokumentasjon

(rev.dato etc)

Feil dokumentasjon. Totalt 

manglende dokumentasjon. 

Manglende / feil revisjon

Tilstrekkelig dokumentasjon for å 

kunne utføre oppgaven. Riktig 

revisjon av dokumentasjon. 

Alt av påkrevd dokumentasjon.

Valg av relevant utstyr Valgt feil utstyr, u-autorisert  eller 

overdue utstyr.

Riktig samt kalibrert utstyr. Riktig samt kalibrert utstyr. Riktig valg 

av verktøy for å utføre jobben sikkert og 

effektivt. 

Risikovurdering (HMS  innbakt)

Eksempel på Datablad

Manglende eller dårlig 

risikovurdering. Manglende 

kunnskap innenfor HMS, datablad 

etc.

Tilstrekkelig kunnskap om HMS, 

risikovurderinger og datablad.

Meget god forståelse for HMS, 

risikovurdering og datablad. Riktig bruk 

av datablad og risikovurderinger. 

Ressurser for å gjennomføre oppgaven Manglende ressursplanlegging Planlegge tilstrekkende for relevant 

personell, plass, nødvendige 

verksteder

Meget god planlegging av nødvendige 

ressurser for oppgaven. 

Planlegging og begrunnelser Karakter



Kandidaten VURDERINGSKJEMA 

Flysystem-Fag

 12.05.2020

Beskrivelse av jobben med egne ord. Manglende eller utilstrekkelig 

beskrivelse av jobben.

Forståelig beskrivelse av jobben 

med egne ord.

Meget god beskrivelse av jobben med 

egne ord, slik at utenforstående kan 

sette seg inn i jobben som skal utføres 

av kandidaten. 

IB B BM
Tilrettelegging av arbeidet

(praktisk og sikkerhetsmessig)

Manglende forståelse for nødvendig 

tilrettelegging i et praktisk og 

sikkerhetsmessig perspektiv

Kan planlegge tilrettelegging for 

arbeidet, med tanke på praktisk 

gjennomføring og med 

sikkerhetsmessige hensyn.

Meget god tilrettelegging for 

gjennomføring av oppgaven. 

Tidsbesparende og effektiviserende 

tiltak med høyt fokus på sikkerhet.

Kommunikasjon og samarbeid med 

kollega, skriftlig og muntlig

Manglende kommunikasjon / 

samarbeid med hensyn til kolegaer 

og andres arbeid.

Bra kommunikasjon og samarbeid 

som sørger for sikker og god 

gjennomføring av oppgaven. 

Meget god og informativ 

kommunikasjon med kollegaer. Samt 

gjennomføring i hennhold til alle 

gjeldene prosedyrer. 

Bruk av rutiner og prosedyrer Gjentatt fraværende bruk av rutiner 

og prosedyrer. Manglende 

referanser til manualer og 

prosedyrer.

Kandidaten følger relevante 

prosedyrer og rutiner

Kandidaten følger alle relevante 

prosedyrer og rutiner med 

henvisninger. Samt revisjoner av 

prosedyrer

Innstilling og bruk av maskiner, utstyr og

verktøy

Manglende kunnskap om utstyret 

som brukes, samt manglende 

risikoanalyse for utstyret som er i 

bruk. Feil bruk eller feil valg av 

utstyr. Kandidaten spør ikke om 

hjelp til bruk av utstyret.

Valg av riktig utstyr, samt riktig bruk 

av utstyret. Noe kunnskap om 

utstyret er ønskelig

Valg av riktig utstyr, samt god forståelse 

for bruk og risiko ved bruk av nevnte 

verktøy.

Gjennomføring av eget faglig arbeid Karakter*
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Bruk av verneutstyr Manglende bruk av og forståelse for 

verneutstyr

Riktig bruk av nødvendig 

verneutstyr

Riktig bruk av verneutstyr, samt 

forklaringer om hvorfor valgt utstyr 

brukes

Orden og renslighet Manglede orden, rot, uryddig og 

uoversiktelig arbeidsplass. 

Ryddig og oversiktlig arbeidsplass. Meget god orden og renslighet på 

arbeidsplassen, før, under og etter 

arbeidet.

Egenkontroll og holdninger Manglende egenkontroll, dårlige 

holdninger til arbeid og yrke.

Tilstrekkelig egenkontroll, og gode 

holdninger til arbeid og yrke

Meget god egenkontroll, gode 

holdninger og respekt for faget.

Problemløsningsevne Manglende evne til å finne løsninger 

for oppståtte problemer

God evne til å finne løsninger og 

løse oppståtte problemer 

Effektiv og sikker problemløsning i 

hennhold til relevante prosedyrer

Systemforståelse Manglende systemforståelse Tilstrekkelig systemforståelse God og utfyllende systemforståelse

Brann og førstehjelp Manglende kjennskap til tiltakskort, 

lokale brann -og 

reddningsprosedyrer. 

Grunnleggende kjennskap til 

tiltakskort, lokale brann -og 

reddningsprosedyrer

God kjennskap til tiltakskort, lokale 

brann -og reddningsprosedyrer

Human factor / Mestring av stress Innser ikke egne begrensninger. 

Manglene forståelse for yttre 

psykologiske / fysiske påvirkninger

Forståelse for egne begrensninger, 

yttre psykologiske og fysiske 

påvirkninger.

God forståelse for egne begrensninger, 

yttre psykologiske og fysiske 

påvirkninger. God stressmestring.

IB B BM
Vurdering av og refleksjoner over eget 

arbeid

– hva kandidaten er fornøyd med og 

mindre fornøyd med

Manglende vurdering og selvinnsikt 

av gjennomført arbeid

Tilstrekkelig selvinnsikt og 

egenvurdering av gjennomført 

arbeid. 

Meget god selvinnsikt og egenvurdering 

av eget arbeid.

Vurdering av eget prøvearbeid Karakter*
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Begrunnelse for endringer i arbeidet og

forslag til hva som kunne ha vært gjort 

annerledes

Manglende begrunnelse for 

endringer i utført arbeid. Forklaring 

av endringer ifht. planlegging

Begrunnelse for endring i arbeid. Utfyllende begrunnelse for endring i 

arbeid, samt forslag til hva som kunne 

vært gjort annerledes.

Forslag til forbedringer Manglende forslag til forbedringer Egne forslag til forbedringer Gode forslag til egen-forbedring, samt 

begrunnelse.

IB B BM

Hvordan arbeidet er dokumentert i tråd 

med

bedriftens interne krav

Manglende dokumentasjon. 

Manglende henvisninger til 

prosedyrer og krav.

Tilstrekkelig dokumentasjon samt 

henvisning til prosedyrer og krav

Meget godt dokumentert utført arbeid i 

henhold til alle relevante prosedyrer og 

krav 

Om dokumentasjonen viser kompetanse i

tråd med kompetansemålene i 

læreplanen

Manglende kompetanse ifht. 

læreplan

Tilstrekkelig kompetanse ifht. 

læreplan

Meget god kompetanse ifht. læreplan

Hvordan arbeidet er dokumentert som

grunnlag for nemndas vurdering av 

prøvearbeidet

Dokumentasjon samsvarer ikke med 

nemndens inntrykk av gjennomført 

prøve

Dokumentasjon samsvarer med 

inntrykket nemnden har av 

gjennomført arbeid

Dokumentasjonen samsvarer godt med 

nemndens inntrykk av gjennomført 

arbeid

Dokumentasjon av eget prøvearbeid Karakter*


