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VURDERING I LOGISTIKKFAGET  
Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått Kommentar 

Ekstern- 
 

logistikk 
 
| 
 

Internlogistikk 
 

og 
 

lagerhold 
 

 
Planleggingen er meget godt 
gjennomarbeidet og strukturert med en 
realistisk fremdriftsplan. Rutiner knyttet til 
internkontroll og HMS samt bedriftens 
egne kvalitetssystemer er nøye vurdert og 
forstått. 

Vurdert riktig valg av  egnet utstyr for 
oppgaven, herunder miljømessige og 
økonomiske faktorer. 
 
Arbeidet/ordrer gjennomføres sikkert, 
nøyaktig og selvstendig i tråd med 
bedriftens rutiner og nasjonalt / 
internasjonalt regelverk. 
 
Egenvurderingen (skriftlig/muntlig) 
utrykker god innsikt i faget. Kan 
kommunisere om faglige løsninger og 
utfordringer. 

Dokumentasjonsdelen gir god oversikt 
over gjennomføringen.  
 

Det er utarbeidet en fornuftig 
arbeidsplan der tidsplan, valg 
av utstyr og metoder inngår. 

Nødvendig hensyn til HMS og 
gjeldende regelverk er 
ivaretatt. 

Kunne betjene datasystemer, 
maskiner og utstyr i ditt daglige 
virke. 

Arbeidet utføres i samsvar 
med bedriftens rutiner og 
nasjonalt / internasjonalt 
regelverk. 

Evner å søke oppslag eller råd 
om mindre uklarheter knytte til 
oppgaven. 
 
Egenvurderingen 
(skriftlig/muntlig) viser grei 
oversikt over faget. Kan 
kommunisere om faglige 
temaer. 
 

 
Planleggingen er uklar eller 
mangelfull.  
Nødvendige hensyn til HMS er 
utelatt. 
 
Gjennomføringen forutsetter 
enkleste nivå på oppgaven. 
Sliter likevel med å fullføre 
innenfor tidsrammen eller uten 
veiledning. 
 
Bryter regler for HMS. 
 
Mangler knyttet til bedriftens 
internkontrollsystem/eller 
gjeldende regelverk. 
 
Egenvurderingen mangler eller 
avdekker manglende forståelse 
for grunnleggende prinsipper i 
faget. 
 
Dokumentasjonsdelen av 
fagprøven er uklar eller 
mangelfull. 

 



Forslag til innhold – fagprøve i logistikkfaget 
§ 4-3. Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-2 eller § 1-3. 

• De kunnskaper og ferdigheter som prøves skal være overførbare til andre bedrifter innen faget. 

For å dekke bredden i faget skal følgende emner være representert i hver fagprøve: 

1. HMS og gjeldende regelverk (bla Incoterms 2000) inngår i alle emner under: 

2. Valg og bruk av sikkerhetsutstyr og tekniske hjelpemidler, litt om vedlikehold av disse 

3. Bruk av egnet utstyr/metode for lasting/lossing/lagring/klargjøring/levering 

4. Behandle ordre i henhold til bedriftens rutiner 

5. Toll- og fraktdokumenter 

6. Plukking, emballering, stropping og plastring 

7. Oversikt over bedriftens organisering og målsetting 

8. Vurderinger knyttet til service og kundebehandling 

9. Logistikkfunksjonens plass i produksjonskjeden 

10. Datastyringssystem - lagerstyring – lokalisasjoner 

11. Varemottak 

Hele læreplanen kan være gjenstand for prøving; eksempler på aktuelle temaer som også kan prøves: 

1. Klassifisering av gods; stykkgods, partigods, farlig gods, EDI fraktbrev 

2. Beregne framføringstider 

3. Vurdere transportløsninger ut fra godsets egenart 

4. Beregning av omløpshastighet – betydning for økonomi 

5. Regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold – fagforening og avtaleverk 

6. Ergonomi 


