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Planleggingsdel
Karakterskala

Bestått mykje godt

Bestått

Ikkje bestått

Vurderingskriterium

Svært tilfredstillande
måloppnåing i faget

Tilfredstillande og middels
god måloppnåing i faget

Liten eller ingen
måloppnåing i faget.

Framdriftsplan

Planlegginga er godt
gjennomarbeidd og alle
relevante forhold er
tekne med. Vurdering
av mat i høve til
serveringsstad er med.
Framdriftsplanen er
realistisk og godt
tidfesta

Planlegginga er
utarbeidd og ein del
relevante forhold er
tekne med.
Har framdriftsplan utan
tidsrammer

Planlegginga er uklår og
mangelfull.
Manglar framdriftsplan

Produksjon og val av
råvarer.

Vurdering av råvarer og
gjer gode val og
berekningar i høve til
oppgåve / bestilling.
Alle val er godt
grunngjevne.

Vurdering av råvarer og
gjer val og berekning i
høve til oppgåve /
bestilling.
Det er grunngjeving for
dei fleste val.

Manglande val i høve til
råvarer og
arbeidsmetode.

Planlegging av meny

Vurdering av meny ut
frå oppgåve / bestilling
er god og det er gode
grunngjevingar.

Det er gjort vurdering
av meny ut frå oppgåve
/ bestilling og det er
grunngjevingar.

Hygiene og
kvalitetsstyring.

Planlegging av
varemottak, lagring,
arbeid og produksjon er
svært tilfredstillande.
Anretning og servering
er teke med i planen og
det er grunngjeving for
val.
Arbeidsforhold,
økonomisk resultat,
service, samarbeid og
kommunikasjon er med
i planen og grunngjeve

Planlegging av
varemottak, lagring,
arbeid og produksjon er
tilfredstillande.
Anretning og servering
er teke med i planen..

HMT (HMS) på
arbeidsplassen er med
og det er vist til relevant
regelverk i høve til
hygiene og reinhald.
Krav til arbeidsantrekk
er med i planen og
grunngjeve.
Etikk og miljøskapande
faktorar er med i planlegginga og grunngjeve.

HMT (HMS) på
arbeidsplassen er med
og det er vist til relevant
regelverk.
Etikk og miljøskapande
faktorar er med i
planlegginga.

Vurdering av meny ut
frå oppgåve / bestilling
mangelfull eller
utelaten. Det er ikkje
grunngjevingar.
Planlegging av
varemottak, lagring,
arbeid og produksjon er
mangelfull eller
utelaten. Anretning og
servering er ikkje med i
planen, eller det er ikkje
grunngjeving for val.
Det er ikkje med i
planen forhold omkring
arbeidsforhold,
økonomisk resultat,
service, samarbeid og
kommunikasjon.
Plan på HMT (HMS) på
arbeidsplassen er
mangelfull eller
utelaten.
Etikk og miljøskapande
faktorar er ikkje med i
planlegginga.

Bransje bedrift og miljø

HMT (HMS) og miljø.

Arbeidsforhold,
økonomisk resultat,
service, samarbeid og
kommunikasjon er med
i planen.
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Kokkfaget
Gjennomføringsdel
Karakterskala

Bestått mykje godt

Bestått

Ikkje bestått

Vurderingskriterium

Svært tilfredstillande
måloppnåing i faget

Tilfredstillande og middels
god måloppnåing i faget

Liten eller ingen
måloppnåing i faget.

Forrett
Råvarer og produksjon.

Vel rett råvarer og viser
god kunnskap om
tilverking av retten.
Lukt, smak, konsistens
og utsjånad er framifrå.

Vel rett råvarer og viser
kunnskap om tilverking
av retten. Lukt, smak,
konsistens og utsjånad
er tilfredstillande.

Hovudrett.
Råvarer og produksjon

Kandidaten viser gode
arbeidsteknikkar i alle
deler av oppgåva og alt
arbeid er ryddig og
effektivt.
Det er gode
produksjonsmetodar
som fremjar råvarene
sine spesialitetar.
Ressursutnytting og
økonomisk drift er godt
ivareteke.
Kandidaten viser gode
rutinar med omsyn på
varemottak, lagring og
produksjon.
Det er lagt stor vekt på
gjeldande regelverk og
kvalitetsstyringssystem
med framifrå hygiene i
alle ledd.
Det er god
kvalitetsvurdering av
råvarene.
Lagar dessert og
dessertsaus på ein
framifrå måte og med
utgangspunkt i
grunnleggande
tilverkingsmetodar.
Kandidaten yter
profesjonell service og
gjeste- og
brukarbehandling.
Alle rettar er servert til
rett tid.

Kandidaten kan vise
arbeidsteknikkar i alle
deler av oppgåva og alt
arbeid er utført
tilfredstillande
Produksjonsmetodar
som fremjar råvarene
sine spesialitetar,
ressursutnytting og
økonomisk drift er
tilfredstillande

Feil råvarer og manglande kunnskap om
tilverking av retten.
Lukt, smak, konsistens
og utsjånad er ikkje
tilfredstillande.
Kandidaten kan ikkje
vise arbeidsteknikkar i
alle deler av oppgåva og
alt arbeid er ikkje utført
tilfredstillande
Produksjonsmetodar
som fremjar råvarene
sine spesialitetar,
ressursutnytting og
økonomisk drift er ikkje
tilfredstillande

Rutinar med omsyn på
varemottak, lagring og
produksjon er
tilfredstillande.
Vektlegging på
gjeldande regelverk og
kvalitetsstyringssystem
og hygiene er
tilfredstillande
Det er tilfredstillande
kvalitetsvurdering av
råvarene.
Dessert og dessertsaus
er laga på ein måte som
er tilfredstillande.

Kandidaten kan ikkje
vise rutinar med omsyn
på varemottak, lagring
og produksjon.
Vektlegging på
gjeldande regelverk og
kvalitetsstyringssystem
og hygiene er
mangelfull
Kvalitetsvurdering av
råvarene er mangelfull
eller utelaten.
Dessert og dessertsaus
er laga på ein måte som
ikkje er tilfredstillande..

Kandidaten yter
profesjonell service og
gjeste- og
brukarbehandling.
Alle rettar er servert
innafor rett tidsramme.

Kandidaten yter
mangelfull service og
gjeste- og
brukarbehandling.
Rettar er servert utanfor
den rette tidsramma.

Arbeidsplassen skal
vere rydda og alt utstyr
oppvaska til rett tid.
Utføre anna reinhald og
reinhaldskontroll i tråd
med gjeldande
regelverk.

Arbeidsplassen skal
vere rydda og alt utstyr
oppvaska til rett tid.
Utføre anna reinhald og
reinhaldskontroll i tråd
med gjeldande
regelverk.

Arbeidsplassen med
utstyr oppvask er ikkje
rydda til rett tid.
Anna reinhald og
reinhaldskontroll ikkje i
tråd med gjeldande
regelverk.

Hovudrett
Hygiene og
kvalitetsstyring

Dessert
Råvarer og produksjon

Bransje, bedrift og
miljø.
Service og tidsbruk.

Hygiene og
kvalitetsstyring.

2

Kokkfaget
Eigenvurdering
Karakterskala

Bestått mykje godt

Bestått

Ikkje bestått

Vurderingskriterium

Svært tilfredstillande
måloppnåing i faget

Tilfredstillande og middels
god måloppnåing i faget

Liten eller ingen
måloppnåing i faget.

Har gode og utfyllande
grunngjevingar for
korleis planen var følgd,
kva som gjekk bra og
kva som ikkje gjekk så
bra.
Har føreteke ei
eigenvurdering av
prøvearbeidet og viser
god innsikt i faget.
Viser god evne til
refleksjon omkring eige
arbeid.
Har gjort ei vurdering i
høve til val av råvarer.
Kva som var bra og det
som var mindre bra. Om
det burde vore gjort
andre val eller
alternative løysingar
Har gjort ei vurdering
omkring val av meny.
Har gjort gode
vurderingar omkring
hygiene på
arbeidsplassen.
Det er gjort god
vurdering i høve til
varemottak og lagring.

Kan forklare eige
prøverabeid etter som
det gjekk fram og
gjennomføring i forhold
til utarbeidde planar.

Manglar forklaring på
korleis prøvearbeidet
vart gjennomført og i
forhold til dei planane
som vart utarbeidde

Har føreteke ei
eigenvurdering av
prøvearbeidet.
Kan reflekter omkring
eige arbeid.

Eigenvurdering av
prøvearbeidet er
mangelfull eller
manglar.
Manglande reflektering
omkring eige arbeid.

Har gjort ei vurdering i
høve til val av råvarer.
Har reflektert litt
omkring dette.

Har ikkje gjort
vurdering i høve til val
av råvarer.

Har gjort ei vurdering
omkring val av meny
Har gjort vurderingar
omkring hygiene på
arbeidsplassen,
varemottak og lagring.

Bransje bedrift og miljø

Det er gjort gode
vurderingar omkring
arbeidsforhold,
økonomisk resultat,
service, samarbeid og
kommunikasjon.

Det er gjort vurderingar
omkring arbeidsforhold,
økonomisk resultat,
service, samarbeid og
kommunikasjon.

HMT (HMS) og miljø.

Det er gjort gode
vurderingar omkring
HMT (HMS) på
arbeidsplassen, relevant
regelverk i høve til
hygiene og reinhald.
Arbeidsantrekk etikk og
miljøskapande faktorar
er vurdert og
grunngjevne.

Det er gjort vurderingar
omkring HMT (HMS)
på arbeidsplassen,
relevant regelverk i
høve til hygiene og
reinhald.
Arbeidsantrekk etikk og
miljøskapande faktorar
er vurdert.

Manglar vurdering
omkring val av meny
vurderingar omkring
hygiene på
arbeidsplassen er
utelatne . eller
mangelfulle
Vurdering i høve til
varemottak og lagring er
mangelfull eller
utelaten.
Vurderingar omkring
arbeidsforhold,
økonomisk resultat,
service, samarbeid og
kommunikasjon er
mangelfulle eller
utelatne.
Vurderingar omkring
HMT (HMS) på
arbeidsplassen, relevant
regelverk i høve til
hygiene og reinhald,
arbeidsantrekk etikk og
miljøskapande faktorar,
er mangelfulle eller
utelatne.

Framdriftsplan

Eigenvurdering av
prøvearbeidet

Produksjon og val av
råvarer.

Planlegging av meny
Hygiene og
kvalitetsstyring.
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Kokkfaget
Dokumentasjon
Karakterskala

Bestått mykje godt

Bestått

Ikkje bestått

Vurderingskriterium

Svært tilfredstillande
måloppnåing i faget

Tilfredstillande og middels
god måloppnåing i faget

Liten eller ingen
måloppnåing i faget.

Framdriftsplan frå
planleggingsdelen ligg
ved.
Vurdering av råvarer,
val og berekningar i
høve til oppgåve /
bestilling frå
planleggingsdelen ligg
ved.
Vurdering av meny ut
frå oppgåve / bestilling
frå planleggingsdelen
ligg ved.
Planlegging av
varemottak, lagring,
arbeid og produksjon er
svært tilfredstillande.
Anretning og servering
frå planleggingsdelen
ligg ved.
Arbeidsforhold,
økonomisk resultat,
service, samarbeid og
kommunikasjon frå
planleggingsdelen ligg
ved.
HMT (HMS) på
arbeidsplassen, krav til
arbeidsantrekk, etikk og
miljøskapande faktorar
frå planleggingsdelen
ligg ved..
Den skriftlege delen og
notat frå eigenvurdering
ligg ved

Framdriftsplan frå
planleggingsdelen ligg
ved.
Vurdering av råvarer,
val og berekningar i
høve til oppgåve /
bestilling frå
planleggingsdelen ligg
ved.
Vurdering av meny ut
frå oppgåve / bestilling
frå planleggingsdelen
ligg ved.
Planlegging av
varemottak, lagring,
arbeid og produksjon er
svært tilfredstillande.
Anretning og servering
frå planleggingsdelen
ligg ved.
Arbeidsforhold,
økonomisk resultat,
service, samarbeid og
kommunikasjon frå
planleggingsdelen ligg
ved.
HMT (HMS) på
arbeidsplassen, krav til
arbeidsantrekk, etikk og
miljøskapande faktorar
frå planleggingsdelen
ligg ved..
Den skriftlege delen og
notat frå eigenvurdering
ligg ved

Framdriftsplan frå
planleggingsdelen ligg
ikkje ved.
Vurdering av råvarer,
val og berekningar i
høve til oppgåve /
bestilling frå
planleggingsdelen ligg
ikkje ved.
Vurdering av meny ut
frå oppgåve / bestilling
frå planleggingsdelen
ligg ikkje ved.
Planlegging av
varemottak, lagring,
arbeid og produksjon er
svært tilfredstillande.
Anretning og servering
frå planleggingsdelen
ligg ikkje ved.
Arbeidsforhold,
økonomisk resultat,
service, samarbeid og
kommunikasjon frå
planleggingsdelen ligg
ikkje ved.
HMT (HMS) på
arbeidsplassen, krav til
arbeidsantrekk, etikk og
miljøskapande faktorar
frå planleggingsdelen
ligg ikkje ved..
Den skriftlege delen og
notat frå eigenvurdering
ligg ikkje ved

Framdriftsplan

Produksjon og val av
råvarer.

Planlegging av meny

Hygiene og
kvalitetsstyring.

Bransje bedrift og miljø

HMT (HMS) og miljø.

Eigenvurdering

MRK! Her er det spørsmål om dokumentsjon ligg ved. Vurdering av innhaldet i det skriftlege arbeidet er
gjort i høve til planlegging og eigenvurdering.
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