Opplæringskontoret for tømrerfaget
Lærlingsamtale-vurdering av lærlingens faglige og sosiale utvikling
Denne vurderingen skal gjennomføres minimum en gang hvert halvår. Faglig leder eller en som jobber med lærlingen til daglig med tilsvarende kompetanse,
skal ta vurderingen i samarbeid med lærlingen. Vurderingen skal signeres og kopi skal settes inn i opplæringspermen til lærlingen
Lærlingens navn:

Lærekontrakt: fra

Lærebedrift:

Faglig leder:

/

20__ til

/

20__

Lærlingen skal bli vurdert hvordan han opptrer i en arbeidssituasjon. Karaktergivningen skal gi utrykk for hvordan lærlingen tilpasser se de ulike punktene
Følgende karakterskala skal benyttes: L=lite / M=middels / B=bra
1. halvår
L M B
Fremmøte. Hvordan overholdes arbeidstiden

2. halvår
L M B

3. halvår
L M B

Er det noen av punktene som det er viktig å jobbe med det
neste halvåret? I så tilfelle hvilke? Arbeidoppgaver?
1. Halvår

Orden og ryddighet
Miljøet på arbeidsplassen
Innsats og motivasjon i forhold til faget
2. Halvår

Initiativ og selvstendighet i arbeidet
Fleksibilitet og omstillingsevne
Samarbeide og kommunikasjon med:

faglig leder
instruktør
medarbeidere
kunder
andre faggrupper

Helse, miljø og sikkerhet
Lærlingens vurdering av oppfølgingen i bedriften
Lærlingens vurdering av arbeidsoppgavene

3. Halvår

Opplæringskontoret for tømrerfaget
Faglig vurdering av tømrerlærlinger
Lærlingen skal vurderes opp i mot målene i læreplanen for VG3. Karaktergivningen skal gi uttrykk for lærlingens måloppnåelse i de ulike punktene i læreplanen,
og gi grunnlaget for den videre opplæringen. Følgende karakterskala skal benyttes:

Karakterskala
Karakter
G = god
M = middels
L = liten
I = ingen

Nivå
Over middels grad av måloppnåelse
Middels grad av måloppnåelse

Beskrivelse av prestasjonen
Meget god prestasjon. Lærlingen har meget gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Jevnt god og akseptabel prestasjon. Lærlingen har tilegnet seg gode kunnskaper , ferdigheter og
holdninger, men har noen mangler.
Under middels grad av måloppnåelse Prestasjon som ikke tilfredstiller de faglige minimumskravene.
Ingen grad av måloppnåelse
Lærlingen har ikke fått opplæring i dette
Vurder graden av måloppnåelse

Produksjon
Kompetansemål i læreplanen er at
lærlingen skal kunne:
-planlegge, utføre, dokumentere
og vurdere eget arbeid
-utføre bygge- og monteringsarbeid
etter tegninger og beskrivelser

Eksempel på arbeidsoppgaver
Gjennomføring av kompetansemålene på byggeplassen:
Være til stede når jobber blir planlagt og etter hvert selv kunne planlegge et
oppdrag (beregne tidsforbruk, materialbehov og verktøy- og utstyrsbehov)
Sette seg inn i og lære å forstå og bruke monteringsanvisninger. Kunne lese og
bruke tegninger og beskrivelser.

-bygge nye utvendige og innvendige Innvendige delevegger med og uten lyd og brannkrav. Vegger innvendig og
konstruksjoner av tre og stål
utvendig av tre og stål. Ulike typer bærekonstruksjoner av tre og stål.
-bygge nye utvendige og innvendige Skillende konstruksjoner med og uten lyd og brannkrav. Bygge innv/utv vegger i
konstruksjoner i bygninger av tre,
bygninger av ulike materialer. Velge riktige
mur, stål og betong
forankringer/sammenføyninger/tetteprodukter ut i fra materialer.
Gjennomføringer i konstruksjoner.

1. halvår
G M L

2. halvår
I

G M L

3. halvår
I

G M L

I

Opplæringskontoret for tømrerfaget
G M L
-velge, bearbeide og bruke
materialer til konstruksjoner og
innredningsarbeid
-bygge og montere ulike typer
etasjeskiller og legge ulike typer
tregulv og trebaserte gulv
-bygge og montere ulike typer
komplette veggkonstruksjoner
-bygge og montere ulike typer
komplette takkonstruksjoner
-montere og isolere vinduerog dører
og tette rundt dem
-bygge ulike typer utvendige
trekonstruksjoner
-montere ulike typer listverk
utvendig og innvendig
-montere ulike typer innredning
-ta vare på byggeskikker og
byggetradisjoner ved utførelse av
rehabiliterings- og
vedlikeholdsarbeid
-dokumentere eget arbeid ved bruk
av preaksepterte løsninger
-utføre arbeid i henhold til
kvalitetsstyringssystem i
byggenæringen
-utføre kildesortering og håndtere
avfall
-montere forskjellige typer stillas i
samsvar med gjeldende regelverk

Velge riktig materialer etter tegninger og beskrivelser. Velge riktige materialer
utifra egenskaper, kvalitet og egnethet. Kunne bruke egnet verktøy. Kjenne til
materialets naturlige endringer over tid.
Ulike typer bjelkelag. Ulike typer gulv på betongkonstruksjoner (tilfarere/flytende)
Legge plattformgulv, parkett, laminat og heltre gulvbord. Sekundærbjelkelag, lyd
og brannhimlinger.
Bygge bærende og ikke bærende yttervegger og innevegger, tette, isolere og kle
disse med ulike type kledninger innvendig og utv. Bygge "klimakonstruksjoner".
Montering av ferdige takstoler. Plassbygget tak. Forenklet og bærende undertak.
Ulike typer tekkinger. Gjennomføringer og luftinger. Kalde og varme tak
Sette inn ulike typer vinduer, ytterdører, innerdører, balkongdører og takvindu.
Tette for regn, vind og lyd. Ulike typer belistning og beslag/vannbrett.
Terasser/veranda/balkonger. Inngangspartier. Rekkverk og gjerder. Utvendige
trapper. Pergola
Montere taklister, gulvlister, gerikter og interiørlister med ulike profiler og
størrelse. Kope lister, lage krabbelister o.s.v.
Sette sammen og montere kjøkken-, baderomsinnredning og garderobeskap. Legge
til rette for innfestning av disse i konstruksjonen ut i fra tegninger.
Ivareta byggets særpreg og identitet. Gjenbruke materialer av god kvalitet. Lage
maler og rekonstruere orginale byggedeler. Lære seg teknikker for skjøting,
forsterking og avstiving av eldre konstruksjoner.
Kunne bygge etter preaksepterte løsninger, bruke monteringsanvisninger og
bedriftens sjekk- og kontrollsystem.
Kjenne til og kunne bruke til bedriften kvalitetstyringssystem og sikre at utført
arbeid er i henhold til dette.
Kildesortere ut i fra krav og spesifiksjoner på den aktuelle byggeplassen.
Gjenkjenne farlig/spesial avfall
Teorien skal være dekket på skolen. Lærlingen trenger dokumentert praksis i
montering og være bevisst sikringer og fortløpende tilsyn/kontroll ved bruk.
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G M L

-bygge om eksisterende bygninger Omgjøringer av eldre boliger som følge av endrede behov. Utvide kjøkken/bad.
til nye funksjonsområder i henhold til Tilpasse boliger for funskjonshemninger. Innrede råloft og kjellere til boligformål.
gjeldende regelverk
-bruke ulike typer måleverktøy
Tommestokk, laser, kikkert, vater og vinkler. Kjennskaptil fuktighetsmåling og
trykktesting
-sikre estetiske og kulturelle verdier Utøve yrkestolthet og nøyaktighet i jobben. Være bevisst at enkelte bygninger kan
ved arbeid i faget
ha en kulturell verdi.
-velge konstruksjoner og løsninger Kunne finne årsaken til skader og utbedre disse. Kunne bygge inn til og oppe på
ved rehabiliterings- og
konstruksjoner og samtidig ivarta bygningsdelens klimafunksjon. Kunne vurdere en
ombyggingsarbeid som forebygger skade opp i mot utbedring eller utskiftning. Vite noe om vedlikeholds-intervaller og
skader
forventet levetid for ulike typer konstruksjonsdeler
-utføre arbeidet i henhold til
Bruke egnet og pålagt verneutstyr. Kjenne til risikoen ved bruk av ulike typer
gjeldende krav til helse, miljø og
verktøy. Kunne vurdere risiko ved gjennomføring av en arbeidsoppgave.
sikkerhet
-utføre arbeidet i tråd med
Riktig arbeidsstilling og løfteteknikk. Kle seg etter forholdene. Bruke tilgjengelige
ergonomiske prinsipper
hjelpemdidler for å holde og løfte.
Hvilke ovenstående punkter føler lærlingen seg svak på og ønsker å få vektlagt i neste periode

Ønsker dere å få tilbud om kurs for å kompensere for manglende opplæringstilbud i bedriften? I så fall innen hvilke områder?

1.halvår: Sted/dato:
Lærlingens underskrift:
Faglig leder underskrift:

2.halvår: Sted/dato:
Lærlingens underskrift:
Faglig leder underskrift:

3.halvår: Sted/dato:
Lærlingens underskrift:
Faglig leder underskrift:

I

G M L

I

