
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)

Planlegging, stikking og oppmåling
1 2 3 4

planlegge arbeidsoppgaver etter tegninger og beskrivelser

bruke digitale måleverktøy

bruke nivellerings- og oppmålingsutstyr til stikking av anleggstekniske arbeid

kontrollere underlag og sikre fastmerke og utmålte punkt

utarbeide framdriftsplaner for arbeidet og bestille materiale i samsvar med 

tegninger og beskrivelser

varsle om arbeid og sikre og sperre av byggeplasser og anleggsområde etter 

gjeldende regelverk

Bygging og vedlikehold
1 2 3 4

fundamentere og komprimere for veg, grunnarbeid og kommunaltekniske anlegg

bruke preaksepterte løsninger for ulike typer arbeid

bruke og komprimere ulike massetyper

utføre enkle forskalings-, armerings- og støpearbeid

legge rør og kabler og montere kummer

vedlikeholde veger av ulik standard i samsvar med gjeldende regelverk

håndtere overvann i veggrøfter, sluk og stikkrenner

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

bruke egnet verne- og sikkerhetsutstyr

dokumentere og vurdere arbeidet

kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk

utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp

Kontrollskjema opplæring i bedrift
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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)

Maskiner og utstyr
1 2 3 4

utføre arbeid i samsvar med krav til dokumentert og sertifisert sikerhetssopplæring

bruke maskiner og utstyr i samsvar med gjeldende regelverk

vedlikeholde maskiner og utstyr og gjøre enkle reparasjoner

bruke vedlikeholdsmanualer

Bransjelære
1 2 3 4

gjøre greie for historien til faget og drøfte hvilken plass faget har i samfunnet

drøfte etiske retningslinjer i faget

drøfte hvor viktig samhandling er på arbeidsplassen

gjøre greie for ulike jord- og bergarter og hvilke bruksområder de har

gjøre greie for hvilke krav som gjelder for ulike typer veger og anlegg

gjøre greie for innholdet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk om de 

rettighetene og pliktene kunden har, under dette regler om klagerett

               Sted/dato

Signatur faglig leder/instruktør Signatur lærling
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