
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)

Helse, miljø og sikkerhet
1 2 3 4

utføre arbeidet i samsvar med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet

utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp

utføre kildesortering og håndtere avfall

montere ulike typer stillas i samsvar med gjeldende regelverk

Planlegging og dokumentasjon
1 2 3 4

planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid

utføre bygge- og monteringsarbeid etter tegninger og beskrivelser

dokumentere eget arbeid ved bruk av preaksepterte løsninger

utføre arbeid i samsvar med kvalitetsstyringssystem i byggenæringen

bruke ulike typer måleverktøy

Produksjon
1 2 3 4

bygge og montere ulike typer etasjeskiller og legge ulike typer tregulv og

trebaserte gulv

bygge og montere ulike typer komplette veggkonstruksjoner

bygge nye utvendige og innvendige konstruksjoner av tre og stål

bygge nye utvendige og innvendige konstruksjoner i bygninger av tre, mur, 

stål og betong

bygge og montere ulike typer komplette takkonstruksjoner

montere og isolere vinduer og dører og tette rundt de

bygge ulike typer utvendige trekonstruksjoner

velge, tilvirke og bruke materialer til konstruksjoner og innredningsarbeid

montere ulike typer listverk utvendig og innvendig

montere ulike typer innredning

Kontrollskjema opplæring i bedrift

TØMRERFAGET

Vurderingskriterier
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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)

Produksjon (forts.)
1 2 3 4

ta vare på byggeskikker og byggetradisjoner ved utføring av rehabiliterings- og 

vedlikeholdsarbeid

velge konstruksjoner og løsninger ved rehabiliterings- og ombyggingsarbeid som

forebygger skader

bygge om eksisterende bygninger til nye funksjonsområder i samsvar med 

gjeldende regelverk

sikre estetiske og kulturelle verdier ved arbeid i faget

Bransjelære
1 2 3 4

gjøre greie for fagets historiske utvikling og viktigheten for samfunnet i dag

gjøre greie for innholdet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk for 

hvilke rettigheter og plikter kunden har, herunder regler om klagerett

gjøre greie for gjeldende regelverk og drøfte etiske retningslinjer i faget

drøfte hvor viktig det er med samarbeid på arbeidsplassen

utføre geometriske utregninger og dokumentasjon ved hjelp av digitale verktøy

lage skisser og konstruksjonstegninger

gjøre greie for prinsippene ved oppgradering av eldre bygninger i samsvar med 

gjeldende regelverk

bruke grunnleggende bygningsfysikk i arbeid med faget

velge egnet materiale til ulike typer arbeid og grunngi valgene

gjøre greie for gjeldende regelverk for avfallshåndtering

Signatur faglig leder/instruktør Signatur lærling
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Sted/dato


