Vurderingskriterier for praktisk svenneprøve i feie-/brannforebyggerfaget
Oppgaver

Ikke bestått poeng

Bestått poeng

Bestått meget godt poeng

Del 1: Planlegging av arbeid med begrunnelse for valgte løsninger
Plan for arbeid med
begrunnelse

Planen er uryddig og
uoversiktlig. Planen er
mangelfull, mangler
flere momenter og
begrunnelse. Mangler
deler av verktøy og
litteratur for
gjennomføringen.

Har utarbeidet er god og
oversiktlig plan. Planen
inneholder det mest
vesentlige for å gjennomføre
oppgavene og har greie
begrunnelser. Planen har det
meste av verktøy og
litteratur for
gjennomføringen.

Tidsberegninger for alle
oppgavene

Tidsperspektivet er til
dels urasjonelt og
vanskelig å
gjennomføre.
Vurderer flere
feilaktige
tidsperspektiver på
flere oppgaver.

Tidsperspektivet er stort sett
rasjonelt. De fleste
oppgavene er
gjennomførbare innenfor
tidsperspektivet.

Har utarbeidet en god, ryddig
og oversiktlig plan. Planen er
strukturert og inneholder alle
oppgavene med begrunnelse.
Har ivaretatt verktøy og
litteratur for
gjennomføringen.
Tolker oppgavene på en god
måte, og viser gode
refleksjoner.
Tidsperspektivet er rasjonelt.
Oppgavene er
gjennomførbare innenfor
tidsperspektivet.
Viser gode refleksjon.

Sensorenes
kommentarer

Kandidatens
egen vurdering

Poeng

Karakter

Beskrivelse av HMS

Mangelfull av typer
verneutstyr og
beskrivelse av bruken
og vedlikehold av
verneutstyret.

Har beskrevet det meste av
ulike typer verneutstyr og
beskrivelse av bruken og
vedlikehold av verneutstyret.

Beskrivelse av varsling

Har en mangelfull
beskrivelse av varsling
av feiing og tilsyn.
Varslingen er lite
sporbar og informativt
i forhold til
oppgavene.

Har en god beskrivelse av
varsling av feiing og tilsyn.
Beskrivelsen er sporbar,
informativt og forståelig.
Lov/forskrifter er ivaretatt.

Har beskrevet behovet for
ulike typer av verneutstyr og
god beskrivelse av bruken og
vedlikehold av verneutstyret.
Er bevisst og har god
refleksjon.
Har en meget god beskrivelse
av varsling av feiing og tilsyn.
Beskrivelsen er sporbar,
informativt, lett forståelig og
konkret. Lov/forskrifter er
ivaretatt.

Del 2: Gjennomføring av oppgaver
Oppgave 1, feiing av skorsteiner
Bruk av verneutstyr

Benytter ikke alltid
verneutstyr på riktig
måte. Mangelfull
sikring av seg selv og
omgivelsene.
Uønskede hendelser
kan inntreffe. Utsetter
seg selv eller andre for
fare. Vedlikeholder
ikke alt verneutstyr på
riktig måte.

Benytter verneutstyr stort
sett på riktig måte. Sikrer seg
selv og omgivelsene stort
sett på en god måte slik at
uønskede hendelser ikke
oppstår.
Vedlikeholder verneutstyr på
riktig måte.

Benyttet verneutstyr på en
riktig måte. Sikrer seg selv og
omgivelsene på en god,
rasjonell og trygg måte.
Vedlikeholder verneutstyret
på en god måte. Er bevisst og
har god refleksjon.

Bruk av feieutstyr

Gjennomføring av feiing

Kommunikasjon

Informasjon

Benytter ikke alltid
riktig type feieutstyr.
Benytter feieutstyret
delvis på feil måte. Har
mindre god
verktøyføring.
Feier med mindre godt
resultat, feier ikke på
korrekt måte med
ulempe for brukeren.
Har liten informativ
kommunikasjon og
fremferd. Arbeider til
dels urasjonelt. Er
ikke i stand til å finne
gode faglige løsninger.

Benytter riktig feieutstyr på
de fleste feiinger. Feieutstyr
benyttes stort sett på riktig
måte.
Har god verktøyføring.

Benytter riktig feieutstyr på
feiingene. Benytter
feieutstyret på riktig måte på
feiingene. Har god
verktøyføring

Feier med greit resultat og
feier på en god måte. Feier
med minst mulig ulempe for
bruker og har en grei
informativ kommunikasjon
og fremferd. Arbeider
rasjonelt og systematisk.
Finner gode faglige løsninger

Feier med et godt resultat og
god måte. Feier med minst
mulig ulempe for bruker og
har en god informativ
kommunikasjon og fremferd.
Arbeider rasjonelt og
systematisk. Er reflektert og
bevisst på de faglige
utfordringene.

Kommuniserer med
bruker på en liten
informativ måte. Har
problemer med å
informere forståelig
og er lite lyttende.
Besvarer ikke faglige
spørsmål
tilfredsstillende.

Kommuniserer med bruker
på en god informativ måte,
har en god fremferd, opptrer
ryddig, lytter, og formidler
informasjonen på en god
måte. Besvarer faglige
spørsmål tilfredsstillende.

Kommuniserer med bruker på
en god informativ måte.
Opptrer ryddig, har fin
fremferd, er lyttende og
formidler på en meget god
måte både muntlig og med
kroppsspråk. Besvarer faglige
spørsmål på en
tilfredsstillende og reflektert
måte.

Oppgave 2, forebyggende brannvern
Bruk av verneutstyr

Bruk av tilsynsutstyr

Gjennomføring av tilsyn

Kommunikasjon/informasjon

Benytter ikke til
enhver tid verneutstyr
på riktig måte.
Mangelfull sikring av
seg selv og
omgivelsene.
Uønskede hendelser
kan inntreffe. Utsetter
seg selv eller andre for
fare. Vedlikeholder
ikke alt verneutstyr på
riktig måte.
Benytter ikke alltid
riktig type
tilsynsutstyr. Benytter
tilsynsutstyret delvis
på feil måte.
Gjennomfører tilsyn til
dels urasjonelt og
ustrukturert/ lite
systematisk.
Avdekker ikke alle
avvik og
anmerkninger.
Er ikke i stand til å
finne gode faglige
løsninger.
Kommuniserer med
bruker på en lite
informativ måte. Har
problemer med å

Benytter verneutstyr stort
sett på riktig måte. Sikrer seg
selv og omgivelsene stort
sett på en god måte, slik at
uønskede hendelser ikke
oppstår.
Vedlikeholder vernutstyr på
riktig måte.

Benyttet verneutstyr på en
riktig måte. Sikrer seg selv og
omgivelsene på en god,
rasjonell og trygg måte.
Vedlikeholder verneutstyret
på en god måte. Er bevisst og
har god refleksjon.

Benytter riktig tilsynsutstyr
på de fleste tilsyn.
Tilsynsutstyr benyttes stort
sett på riktig måte.

Benytter riktig tilsynsutstyr på
tilsyn. Benytter tilsynsutstyret
på riktig måte på tilsyn.

Gjennomfører de fleste tilsyn
på en rasjonell og
strukturert/systematisk
måte.
Avdekker de fleste avvik og
anmerkninger.
Finner gode faglige
løsninger.

Gjennomfører tilsyn på
rasjonell og
strukturert/systematisk måte.
Er reflektert og bevisst på de
faglige utfordringene.
Avdekker alle avvik og
anmerkninger. Finner gode
faglige løsninger på en
reflektert og bevisst måte.

Kommuniserer med bruker
på en god informativ måte.
Har en god fremferd, opptrer
ryddig, lytter, og formidler

Kommuniserer med bruker på
en god informativ måte.
Opptrer ryddig, har fin
fremferd, er lyttende og

Rapport

informere forståelig
og er lite lyttende.
Besvarer ikke faglige
spørsmål
tilfredsstillende.

informasjonen på en god
måte. Besvarer faglige
spørsmål tilfredsstillende.

Rapporten er
uoversiktlig, lite
sporbar og inneholder
feilaktige
opplysninger/forhold.
Mangelfull bruk av
lov/forskrift.

Rapporten er oversiktlig, har
god sporbarhet og
opplysninger/forhold/avvik
er korrekt. Lov/forskrifter er
vurdert på en god måte.

formidler på en meget god
måte både muntlig og med
kroppsspråk. Besvarer faglige
spørsmål på en
tilfredsstillende og reflektert
måte.
Rapporten er oversiktlig, har
god sporbarhet og
opplysninger/forhold/avvik er
korrekt. Lov/forskrifter er
ivaretatt på en korrekt måte.

Anbefalte tiltak
Oppgave 3, risikovurdering med begrunnelse
Risikovurdering etter feiing med
begrunnelse

Risikovurdering etter tilsyn med
begrunnelse

Bekymringsmelding

Mangelfull
begrunnelse for
risikovurderingen.
Risikovurderingen
baseres i stor grad på
synsing.
Mangelfull
begrunnelse for
risikovurderingen.
Risikovurderingen
baseres i stor grad på
synsing.

God begrunnelse for
risikovurderingen.
Risikovurderingen baseres
stort sett analyse og
faktaopplysninger.
God begrunnelse for
risikovurderingen.
Risikovurderingen baseres
stort sett faglig vurdering,
analyse og
faktaopplysninger.

God begrunnelse for
risikovurderingen.
Risikovurderingen baseres på
analyse og faktaopplysninger.
Er bevisst, og har god
refleksjon.
God begrunnelse for
risikovurderingen.
Risikovurderingen baseres på
faglig vurdering, analyse og
faktaopplysninger.
Er bevisst, og har god
refleksjon.

Oppgave 4, oppfølgingsplan
Videre oppfølging av feiing

Videre oppfølging av tilsyn

Har ikke vurdert
oppfølging på alt av de
forhold som burde
vært fulgt opp.
Mangler
prioriteringsplan.
Har ikke vurdert
oppfølging på alt av de
forhold som burde
vært fulgt opp.
Mangler
prioriteringsplan.

Har vurdert oppfølging på de
fleste forhold. Har
utarbeidet en
prioriteringsplan på
bakgrunn av vurderingen.

Har vurdert en god oppfølging
på samtlige forhold. Har
utarbeidet prioriteringsplan på
bakgrunn av vurderingen. Er
bevisst, og har god refleksjon.

Har vurdert oppfølging på de
fleste forhold. Har
utarbeidet en
prioriteringsplan på
bakgrunn av vurderingen.

Har vurdert en god oppfølging
på samtlige forhold. Har
utarbeidet prioriteringsplan på
bakgrunn av vurderingen. Er
bevisst, og har god refleksjon.

Har beskrevet egenvurdering
på de fleste oppgavene, har
fått med de fleste
feil/utfordringer og
forbedringsområder.

Har beskrevet egenvurdering
på alle oppgavene, har fått
med de fleste feil/utfordringer
og forbedringsområder.
Er bevisst og viser god
refleksjon.
Har forklart hvorfor eventuelle
endringer er gjort og har god
selvinnsikt.

Andre oppgaver – rapport SIV –
rapport Sotbrann?
Del 3: Vurdering og dokumentasjon av eget arbeid
Dokumentasjon/egenvurdering

Har beskrevet
egenvurdering på de
fleste oppgavene.
Har ikke beskrevet
sine egne feil/
utfordringer og
forbedringsområder.

