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Bokmål
Informasjon til forberedelsesdelen
Forberedelsestid

Forberedelsestiden varer én dag.

Hjelpemidler

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av
Internett.
På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra Internett og
andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en
slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal
du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Andre opplysninger

I forberedelsestiden kan du samarbeide med andre, finne
informasjon og få veiledning.
TA MED FORBEREDELSESDELEN TIL EKSAMEN.

Informasjon om
vurderingen

Jf. forskrift til opplæringslova § 3-52:
”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte
praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla som er
fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som
praksiskandidaten/lærlingen tek sikte på å ta fag- eller
sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.”
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Tema/situasjonsbeskrivelse
Du arbeider i en allsidig installasjonsbedrift som er opptatt av å gjøre en best mulig jobb til
rett pris og så sikkert som mulig. Du er tilsatt som lærling i bedriften og får stadig oppgaver
du må løse på egenhånd. Du arbeider sammen med en montør og dere har fått disse
arbeidsordrene:
KUNDE:
Fiskemottaket AS
ORDRE NR:
1 H/2013
KONTAKTPERSON:
Jon Are Knudsen, vaktmester
TLF. 99997362
Merke og type:
Utstyrstype:
Serienummer:
Ordre:
 Installasjon av varme i ny, utendørs lasterampe
 Vurdering av gammel belysning lagerhall
Mottatt av: Kristin Østvik, saksbehandler

Dato: 20. november 2013

Ordrebeskrivelse:
 Lasterampe er laget i betong og skal ha varme i toppdekket for å minske risiko for
glatt overflate i vintersesongen
 Lysrørarmaturene tennes tregt og en del av dem er ødelagt
Måledata:
Medgått tid (timer):
Ferdig dato:
KUNDE:
Drei & Vri AS
TLF. 99997361
Utstyrstype:

Montør:
ORDRE NR:
2 H/2013
KONTAKTPERSON:
Per Ivar Iversen, verksmester.
Merke og type:
Serienummer:

Ordre:
 Tilførsel til ny dreiebenk
 Feilsøking på motoranlegg
Mottatt av: Kristin Østvik, Saksbehandler

Dato: 24. november 2013

Ordrebeskrivelse:
 Dreiebenk har eget vern
 Pumpemotoren virker ikke som den skal og slår ut vern av og til. Nettsystem: IT 230V
Måledata:
Medgått tid (timer):
Ferdig dato:
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