FSE/FEF/REN
Prosjektbeskrivelse/Arbeidsplan

PLANLEGGING

HMS

Vurderingskriterier i energimontørfaget for kandidat:___________________
Bestått meget godt
HMS, bedriftens
internkontrollsystem og
interne instrukser er
ivaretatt

Bestått
HMS ivaretatt

Ikke bestått
HMS ikke ivaretatt

Risikovurdering og
nødvendige tiltak vurdert og
begrunnet

Risikovurdering utført

Risikovurdering ikke utført

Bruk av verneutstyr vurdert
og begrunnet

Bruk av verneutstyr vurdert

Bruk av verneutstyr ikke
vurdert

Relevante forskrifter og
REN blad vurdert og
begrunnet

Relevante forskrifter og REN
blad vurdert

Relevante forskrifter og REN
ikke blad vurdert

Arbeidsmetode vurdert og
begrunnet

Arbeidsmetode er vurdert

Arbeidsmetode er ikke vurdert

Behov for leder for sikkerhet
er vurdert og begrunnet

Behov for leder for sikkerhet
er vurdert

Behov for leder for sikkerhet
er ikke vurdert

Behov for dokumentasjon
etter bedriftens interne
rutiner og kundens krav er
vurdert og begrunnet

Behov for dokumentasjon
etter bedriftens interne
rutiner og kundens krav er
vurdert

Behov for dokumentasjon etter
bedriftens interne rutiner og
kundens krav er ikke vurdert
og begrunnet

Prosjektbeskrivelse er god
og omfattende.

Prosjektbeskrivelse er
riktig.

Prosjektbeskrivelse er uklar og
mangelfull.

Underentreprenører er
vurdert og begrunnet.

Underentreprenører er
vurdert.

Underentreprenører ikke
vurdert.

Behov for assistanse er
vurdert og begrunnet.

Behov for assistanse vurdert

Behov for assistanse ikke
vurdert.

Verktøy og materiell er listet
opp og riktig vurdert.

Verktøy og materiell er listet
opp.

Verktøy og materiell er listet
opp, men mangelfullt.

Framdrift er realistisk og
godt beskrevet.

Framdrift er realistisk og
beskrevet.

Framdrift er ikke realistisk
beskrevet.

HMS
FSE/FEF/REN
Prosjektbeskrivelse/Arbeidsplan

GJENNOMFØRING

HMS er fulgt opp og
vektlagt i henhold til
planlegging.

HMS er fulgt opp i henhold
til planlegging.

HMS er ikke fulgt opp i
henhold til planlegging

Tiltak i risikovurdering
utført som planlagt

Risikovurderinger / SJA
gjennomført

Risikovurderinger / SJA ikke
gjennomført

SJA gjennomført, tiltak
beskrevet og fulgt opp.

SJA gjennomført og tiltak
beskrevet

SJA ikke gjennomført

Verneutstyr tilgjengelig og
benyttet som planlagt

Verneutstyr benyttet

Verneutstyr ikke benyttet

Relevante forskrifter og
REN blad fulgt som
planlagt

Stort sett gjennomført i
henhold til regler og
forskrifter.

Ikke gjennomført i
henhold til regler og
forskrifter.

Arbeidsmetode valgt som
planlagt og riktig brukt i
henhold til FSE

Arbeidsmetode valgt

Ikke tatt stilling til valg av
arbeidsmetode

Leder for sikkerhet
benyttet som planlagt og
riktig brukt i henhold til
FSE

Leder for sikkerhet benyttet

Leder for sikkerhet ikke
benyttet

Gjennomføring i henhold
til
prosjektbeskrivelse.

Gjennomføring stort sett i
henhold til
prosjektbeskrivelse.

Store mangler i henhold til
prosjektbeskrivelse.

Verktøy- og materiellbruk
er riktig og i henhold til
beskrivelser
montasjeanvisninger.

Verktøy- og materiellbruk er
stort sett riktig og i henhold
til beskrivelser og
montasjemanualer.

Verktøy- og materiellbruk er
ikke riktig og i ikke henhold til
beskrivelser og
montasjemanualer.

Orden er god og
arbeidstedet framstår som
ryddig og tiltalende.

Orden er noe mangelfull.

Orden er mangelfull.

God evne til selvstendig å
ta avgjørelser med hensyn
til utførelse.

Tar selvstendige avgjørelser
med hensyn til utførelse.

Liten evne til selvstendig å ta
avgjørelser med hensyn til
utførelse.

VURDERING AV EGET ARBEID
DOKUMENTASJON

Nevner og forklarer avvik
fra planen på en god og
fornuftig måte.

Nevner og forklarer avvik fra
planen.

Nevner ikke avvik fra
planen.

Nevner arbeidsoppgaver
som ikke ble utført som
ønsket og forklarer
årsaken på en god og
fornuftig måte.

Nevner arbeidsoppgaver
som ikke ble utført som
ønsket og forklarer
årsaken.

Nevner ikke arbeidsoppgaver
som ikke ble utført som
ønsket.

Nevner arbeidsoppgaver
som opplevdes
vanskelige og forklarer
hvorfor.

Nevner arbeidsoppgaver
som opplevdes vanskelige.

Nevner ikke arbeidsoppgaver
som opplevdes vanskelige.

Nevner og grunngir
eventuelle feil med
hensyn til utførelse.

Nevner eventuelle feil med
hensyn til utførelse.

Nevner og grunngir ikke
eventuelle feil med hensyn til
utførelse.

Dokumenterer
egenkontroll riktig og i
henhold til kundens krav
og interne rutiner.

Dokumenterer egenkontroll i
henhold til regler.

Dokumenterer svært dårlig
egenkontroll i henhold til
regler.

Dokumenterer
måleverdier riktig og i
henhold til forskrifter, REN
blad og kundens
spesifikasjoner.

Dokumenterer måleverdier
riktig og i henhold til
forskrifter

Dokumenterer ikke
måleverdier riktig og i
henhold til forskrifter, REN
blad og kundens
spesifikasjoner.

Dokumenterer prosjektet i
henhold til kundens
spesifikasjoner og
bedriftens interne rutiner.

Dokumenterer prosjektet i
henhold til bedriftens interne
rutiner.

Dokumenterer prosjektet i
henhold til kundens
spesifikasjoner og bedriftens
interne rutiner.

Dokumenterer SJA (sikker
jobb analyse) RUH (avvik)
riktig og i henhold til
interne instrukser

Dokumenterer SJA (sikker
jobb analyse) i henhold til
regler.

Dokumenterer SJA (sikker
jobb analyse) svært dårlig i
henhold til regler

VURDERINGSSAMTALE

Viser svært god kunnskap
om utstyr og anleggsdeler
(generatorer,
transformatorer,
brytere, avledere, vern,
måleutstyr,
linje/kabelarbeid mm)

Har kunnskap om utstyr
og anleggsdeler
(generatorer,
transformatorer, brytere,
avledere, vern,
måleutstyr)

Har lite kunnskap om
utstyr og anleggsdeler
(generatorer,
transformatorer,
brytere/avledere, vern,
måleutstyr)

Viser svært god kunnskap
om FSE

Viser kunnskap om
Driftsforskrifter (FSE)

Viser lite kunnskap
om driftsforskrifter (FSE)

Viser svært god kunnskap
om forskrifter for
forsyningsanlegg (FEF)

Viser kunnskap om
forskrifter for
forsyningsanlegg (FEF)

Viser lite kunnskap
om forskrifter for
forsyningsanlegg (FEF)

Viser svært god kunnskap
om tegningsteknikk
(anleggstegninger,
strømløpskjema)

Viser kunnskap om
Tegningsteknikk
anleggstegninger,
strømløpskjema).

Viser lite kunnskap
om tegningsteknikk
(anleggstegninger,
strømløpskjema)

Viser svært god kunnskap
om overføringsanlegg.

Viser å ha kunnskap om
overføringsanlegg.
.

Viser liten kunnskap
om overføringsanlegg

Avsluttende vurdering i Energimontørfaget for kandidat: Kenneth Pedersen

Bestått
meget godt

Bestått

Ikke
bestått

Sted

Dato

Kommentar fra prøvenemnd til protokollførsel:
PLANLEGGING

GJENNOMFØRING

EGENVURDERING

DOKUMENTASJON

SLUTTSAMTALE PÅ PRØVEDAGEN

TOTALVURDERING

Underskrift prøvenemndsleder

Underskrift prøvenemndsmedlem

Vedlegg bilder som dokumentasjon hvis nødvendig

Link til læreplaner:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

