Inför bedömning av gymnasiearbete VVS

Hej,
Tack att du hjälper till och bedömer VVS-elevers gymnasiearbete och bidrar till kvalitetssäkringen av
elevernas kunskapsnivå!
Gymnasiearbetet är ett praktiskt prov som ska testa av det eleven lärt sig under utbildningen.
Arbetsuppgiften utgår från en beställning av arbetet som sedan ska överlämnas till kund.
Vad provet innehåller
Provet är på 100 poäng och ska genomföras under årskurs 3. Det består av tre delar:
• planering
• genomförande
• utvärdering
Uppgiften är att installera en varmvattenberedare, komplettera ett badrum och installera
säkerhetsutrustning till ett slutet expansionskärl.
Bedömning och din uppgift
När eleven är klar med sitt gymnasiearbete ska det bedömas av en företagsrepresentant tillsammans
med lärare och elev. Underlag för bedömning får du på plats av skolan. Det som ska bedömas är
bland annat att hur elevens planering av arbetet ser ut i förhållande till den slutliga installationen. Att
arbetet kan överlämnas till kund och är fackmannamässigt utfört och att all säkerhetsutrustning finns
och är rätt placerad.
De elever som får godkänt på alla punkter i bedömningsunderlaget får ett diplom utfärdat av
yrkesnämnden.
Bra att tänka på inför bedömningen
Eleven har lagt ner många timmar på sitt arbete och nu ska bedömas av en företagsrepresentant. Det
är viktigt att både elev och bedömaren känner att det finns tillräckligt med tid avsatt för att eleven
ska få möjlighet att bedömas på ett bra sätt.
Titta på planeringsarbetet – allt arbete behöver inte gås igenom men gör stickprovskontroller och be
eleven att berätta om planeringen och varför hen har gjort som hen har.
Fråga eleven om installationen och hur arbetet har gått. Fråga om materialval t.ex.
Be eleven att berätta om vad som eventuellt var svårt eller lätt med arbetet.
Prata med eleven om säkerhetsutrustning på expansionskärlet och varmvattenberedaren samt be
eleven berätta varför komponenterna sitter där och hur de fungerar.

Vill du veta mer om gymnasiearbetet kan du besöka VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida
http://vvsyn.se/forstklassig/gymnasiearbete/. Kontakta skolan om du har praktiska frågor om
bedömningen eller liknande.

