
1 = Trenger mer opplæring (Lærlingen har fått lite eller ingen opplæring i kompetansemålet)

2 = Må trene mer (Har fått opplæring, men ikke nok til å utføre det alene)

3 = Behersker oppgaven (Lærlingen kan utføre arbeidet under tilsyn av faglig leder/instruktør)

4 = Selvstendig (Lærlingen kan utføre oppgaven selvstendig uten tilsyn og veiledning)

Produksjon
1 2 3 4

rapportere om avvik som må utbedres av andre faggrupper

utføre nødvendig utbedring av underlaget før videre behandling 

planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid

arbeide på ein sikker, økonomisk, rasjonell, estetisk og ergonomisk måte 

velge miljøvennlige produkter som sikrer hensynet til det indre og det ytre miljøet 

ta imot, bruke og oppbevare materiale, verktøy, maskiner og utstyr 

justere farger

velge, bruke og vedlikeholde verktøy, maskiner og utstyr

bruke verneutstyr

utføre arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp

kontrollere og vurdere tilstanden på underlaget og påvise synlige skader, feil og 

mangler

bruke stiger, arbeidsplattformer, personløftere og stillas i samsvar med gjeldende 

regelverk

utføre kildesortering og håndtere helse- og miljøfarlig avfall i samsvar med 

gjeldende regelverk

utføre malerarbeid, legge golvbelegg og sette opp veggbelegg på organiske, 

mineralske og metalliske underlag i samsvar med bestillinger og 

kravspesifikasjoner  
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1 = Trenger mer opplæring (Lærlingen har fått lite eller ingen opplæring i kompetansemålet)

2 = Må trene mer (Har fått opplæring, men ikke nok til å utføre det alene)

3 = Behersker oppgaven (Lærlingen kan utføre arbeidet under tilsyn av faglig leder/instruktør)

4 = Selvstendig (Lærlingen kan utføre oppgaven selvstendig uten tilsyn og veiledning)

Bransjelære
1 2 3 4

gjøre greie for den historiske utviklingen av faget og plassen det har i samfunnet

utføre profesjonell kundebehandling og service 

drøfte yrkesetiske prinsipp

gjøre greie for valg av materiale ut fra ei vurdering av tilstanden til underlaget

vurdere valg av materiale ut fra tilstanden til underlaget

lese og bruke tegninger og beskrivelser 

gi overslag over tids- og materialforbruk for ei arbeidsoppgave

følge internkontrollsystemet

drøfte verdien av samhandling på arbeidsplassen

gjøre greie for innholdet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk som 

gjelder de rettighetene og pliktene kunden har, under dette regler om klagerett

bruke digitale verktøy til oppmåling, informasjonsinnhenting, kommunikasjon og 

dokumentasjon 

               Sted/dato

Signatur faglig leder/instruktør Signatur lærling
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