Vurderingskriterier i Malerfaget

Område

Bestått meget godt

Bestått

Ikke bestått

PLANLEGGING

- Gjennomarbeidet,
realistisk og strukturert
fremdriftsplan.
- Detaljert
arbeidsbeskrivelse med
areal- og
masseberegning.
- Oversiktlig fremstilling
av HMS-, sikkerhet- og
FDV dokumentasjon.
- Planlegger bruk av
verktøy, maskiner og
hjelpemidler.
- God kjennskap til
gjeldende standarder
knyttet til de ulike
delene i prøven.
- Gode vurderinger i
forhold til
kontrollrutiner av
underlag.
- God vurdering knyttet
til HMS.
- God fremstilling av
bedriftens
internkontrollsystem.

- Utarbeider en grei
- Mangelfull og
arbeidsplan der
uoversiktlig planlegging
fremdriftsplan, arealer,
før og under prøven.
materialer, verktøy og
- Har ikke kjennskap eller
metoder inngår.
dokumentasjon i
- Viser hensyn til HMS og
forhold til HMS,
bedriftens
kontrollrutiner og
internkontrollsystem.
standarder.
- Dokumenterer med
tanke på HMS,
sikkerhet og FDV er
ivaretatt.
- Utføre prøven med
bakgrunn i gjeldende
standarder.

GJENNOMFØRING

- God håndtering av
råvarer, materialer,
maskiner og utstyr.
- Gode og nøyaktige
vurderinger av
underlagene i forkant
av prøven.
- Gode vurderinger og
tilbakemelding ved
endringer i forhold til
fremdrift og utførelse.
- Utfører arbeidene på
en sikker, nøyaktig og
selvstendig måte.
- Utfører arbeidene i tråd
med egne oppsatte
planer,
arbeidstegninger,
malingsspesifikasjoner,
prosedyrer og
standarder.
- God kommunikasjon
med andre
håndverkere,
oppdragsgiver, og
sensorer.
- Holder avtaler om
arbeidstid og orden på
prøvested.

- Vurderer underlag på
en tilfredsstillende
måte.
- Håndtering av råvarer,
materialer, maskiner og
utstyr fungerer greit.
- Arbeidet utføres i tråd
med oppsatte
beskrivelser, tegninger,
materialister og
prosedyrer.
- Utfører arbeidet
innenfor gjeldende
standarder.
- Viser hensyn til kunde,
håndverkere og andre
på arbeidsplass.
- Viser forståelse for
avtaler og tider.

- Kandidaten utfører kun
et minimum av
oppgavene i oppsatt
planlegging.
- Kandidaten sliter med å
fullføre innenfor
tidsfrist eller uten
veiledning.
- Bryter med
grunnleggende HMS
regler.
- Har ikke/eller
mangelfull oversikt
over standarder og
bedriftens
internkontroller.
- Ivaretar ikke avtaler om
tidspunkter, utførelse
og orden.

VURDERING AV EGET
ARBEID

- God fremstilling av eget - Fremstiller eget arbeid - Egenvurderingen
utførte arbeid.
på en grei og oversiktlig
mangler og/eller
- God evne til å se eget
måte.
avdekker manglende
arbeid i forhold til
- Viser forståelse for
forståelse for
valgte produkter,
resultatet av eget
grunnleggende
arbeidsmetoder,
arbeid.
prinsipper og
tidsforbruk og finish.
- Kan redegjøre for
ferdigheter i faget.
(Både positivt og
valgte produkts
negativt.)
egenskaper og
- God evne til å kunne
bruksområder. Og også
kommunisere i forhold
vite om relevante
til valgte løsninger,
produkter.
utførelser og
sluttprodukt.

DOKUMENTASJON AV
EGET ARBEID

- Dokumenteres best
med å være ryddig,
forberedt og saklig.
- Ryddig og oversiktlig
planleggingsdel.
- Kandidaten
dokumentere eget
arbeid underveis.

- Opptrer ryddig og
forberedt.
- Planleggingsdel er
synlig og noe av
arbeidet er
dokumentert
underveis.

- Mangler eller er
uoversiktlig og
særdeles mangelfullt.

