
 

VURDERING I RESERVEDELSFAGET 

Hovedområder Bestått meget Bestått Ikke bestått 

Kommunikasjon og 
service 

 
Viser meget god 
kommunikasjonsevne 
overfor kunder og 
medarbeidere. Kan 
foreta relevant 
vurdering og rådgivning 
i henhold til løsninger.  
 
Meget god skriftlig og 
muntlig fremstilling av 
gjeldende 
problemstillinger i 
henhold til fagprøven. 
 
Meget god vurdering av 
egne problemløsninger. 
Dokumentasjon i 
samsvar med sensors 
vurderinger og 
gjeldende retningslinjer. 
 
 
 
 
 

Kan kommunisere med 
kunder og 
medarbeidere. Kan 
foreta vurdering og 
rådgivning i henhold til 
løsninger. 

Kan gi skriftlig og 
muntlig fremstilling av 
gjeldende 
problemstillinger i 
henhold til fagprøven. 

Kan vurdere egne 
problemløsninger. 
Dokumentasjon gir grei 
oversikt over 
gjennomføringen. 
 

 
Mangelfull eller 
uforståelig 
kommunikasjon med 
kunder og 
medarbeidere. Mangler 
evne til relevant 
rådgivning i henhold til 
løsninger. 
 
Mangelfull skriftlig og 
muntlig fremstilling av 
gjeldende 
problemstillinger i 
henhold til fagprøven. 
 
Mangelfull vurdering av 
egne 
problemløsninger. 
Dokumentasjonen 
samsvarer ikke med 
sensors vurderinger og 
gjeldende 
retningslinjer.  
 
 

Logistikk 

 
Planlegging og forhold 
knyttet til HMS er 
meget nøye vurdert og 
gjennomført. 
Lærebedriftens intern-
kontrollsystem er 
systematisk 
dokumentert. 

Korrekt valg av 
bedriftens logistikk 
løsninger. 
 
 
Arbeidet gjennomføres 
på en måte som viser 
meget god forståelse, 
sikkert, nøyaktig og 
selvstendig i tråd med 
rutiner og HMS. 
 
 
Egenvurderingen 
(skriftlig/muntlig) 
utrykker meget god 
innsikt i faget. Kan 
kommunisere om 
faglige løsninger og 
utfordringer. 

Det er utarbeidet en 
realistisk arbeidsplan. 
Nødvendig hensyn til 
HMS og lærebedriftens 
internkontrollsystem er 
ivaretatt. 

Viser forståelse for 
bedriftens logistikk 
løsninger. 

Arbeidet utføres på en 
måte som viser god 
forståelse i tråd med 
rutiner og HMS. 
 
Egenvurderingen 
(skriftlig/muntlig) viser 
god oversikt over faget. 
Kan kommunisere om 
faglige temaer. 

 

 
Planleggingen er uklar 
eller mangelfull. 
Nødvendige hensyn til 
HMS er helt eller delvis 
utelatt. 
 
Mangelfull forståelse 
for bedriftens logistikk 
løsninger.  
 
Gjennomføringen 
forutsetter enkleste 
nivå på oppgaven. 
Sliter likevel med å 
fullføre uten veiledning. 
Viser liten forståelse 
for oppgaven. 
Mangelfull forståelse 
knyttet til bedriftens 
internkontrollsystem og 
HMS. 
 
Egenvurderingen 
mangler eller avdekker 
manglende forståelse 
for grunnleggende 
arbeidsprosedyrer i 
faget. 



Produkter og 
produktutvalg 

Meget god Planlegging 
og utførelse, i tråd med 
fabrikantens 
anvisninger og 
gjeldende regelverk. 

Salgsarbeid og 
produktkunnskap er på 
et meget høyt faglig 
nivå med gjeldende 
HMS. Kan foreta 
rasjonelle vurderinger 
og se alternative 
løsninger. 

Egenvurderingen viser 
meget god forståelse 
for faget. 

Meget god 
dokumentasjon av 
utført arbeid i henhold 
til gjeldende 
kvalitetskrav og 
bedriftens 
internkontrollsystemer. 

Planleggingen og 
utførelsen er i tråd med 
fabrikantens 
anvisninger og 
gjeldende regelverk. 

Salgsarbeid og 
produktkunnskap er 
fagmessig utført med 
gjeldende HMS. Kan 
foreta vurderinger og 
finne løsninger. 

Egenvurdering viser 
forståelse for faget.   

Kan dokumentere utført 
arbeid i henhold til 
gjeldende kvalitetskrav 
og bedriftens 
internkontrollsystem. 

 
Planleggingen og 
utførelsen er uklar eller 
mangelfull. 
 
Viser mangelfull 
forståelse for 
salgsarbeid, 
produktkunnskap og 
gjeldende HMS. 
mangler fagmessige 
vurderinger og 
løsninger. 
 
Egenvurderingen 
avdekker manglende 
innsikt og forståelse for 
faget.  
 
Delvis eller mangelfull 
dokumentasjon på 
utført arbeid. 

Økonomi 

 

Planleggingen viser 
meget god innsikt i 
bedriftsøkonomi. 

Viser meget god 
forståelse for bedriftens 
økonomiske rutiner og 
internkontrollsystem. 

Meget god forståelse 
og vurdering av utførte 
oppgaver. 

Meget god 
dokumentasjon av 
utført arbeid. 
 

Planleggingen viser 
innsikt i bedriftens 
økonomi. 

Viser forståelse for 
bedriftens økonomiske 
rutiner og 
internkontrollsystem. 

Viser forståelse for 
utførte oppgaver. 

Dokumentasjon av 
utført arbeid foreligger. 

 

 

Planleggingen viser 
mangelfull innsikt i 
bedriftens økonomi.  

Viser mangelfull 
forståelse for 
bedriftens økonomiske 
rutiner og 
internkontrollsystem. 
 
Mangelfull forståelse 
for utførte oppgaver. 
 
Mangelfull 
dokumentasjon av 
utført arbeid. 
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