
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)

Bruddvirksomhet
1 2 3 4

gjøre rede for egenskapene ved ulike typer bergarter 

vurdere borbarhet og sprengbarhet av ulike typer bergarter 

anvise bust, kløyv og svall i ulike typer bergarter  

planlegge og gjennomføre boring i ulike typer bergarter

bruke maskiner og produksjonsutstyr og foreta enkelt vedlikehold 

spalte skifer ved ulik temperatur og fuktighet

utføre arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for bruddvirksomhet

 ta vare på hensynet til natur og miljø i produksjonen 

bruke verne- og sikkerhetsutstyr  

gjennomføre varslingsrutiner før og etter sprengningsarbeider i samsvar med 

gjeldende regelverk

planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med 

bruddvirksomhet

Bearbeiding
1 2 3 4

lese og bruke tegninger og arbeidsbeskrivelser 

bruke maskiner og utstyr til bearbeiding av stein til ferdige produkter

utføre ulike typer manuell og maskinell overflatebehandling av stein

utføre enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr

planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med 

bearbeiding

vurdere kvaliteten av og klassifisere ulike typer råmaterialer i samsvar med 

gjeldende kvalitetskrav
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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)

Montering
1 2 3 4

planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med montering

lese og bruke tegninger og arbeidsbeskrivelser 

vurdere egnet monteringsmåte for ulike arbeidsoppgaver

montere steinprodukter på innvendige og utvendige fasader og konstruksjoner

utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og bransjens estetiske normer 

håndtere avfall og materialer i samsvar med krav til sikkerhet, miljø og ressursbruk

montere stillas i samsvar med gjeldende forskrift

Bransjelære
1 2 3 4

gjøre rede for fagets opprinnelse og plass i samfunnet

bruke digitale verktøy og lage tegninger og arbeidsbeskrivelser 

gjøre rede for lagring og transport av ulike typer sprengstoff og tennmidler

følge gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og bedriftens krav til 

kvalitetssikring

gjøre rede for egenskapene ved og bruken av sprengstoff og tennmidler til ulike 

typer sprengningsarbeid

               Sted/dato

Signatur faglig leder/instruktør Signatur lærling
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