
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i kulde- og varmepumpemontørfaget for kandidat: ______________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 
 

Full forståelse av 
rørtegning /  
el. skjema, og kan 
forklare funksjon av 
anlegget og samtlige 
komponenter. 
 
Komplett verktøy- og 
material liste uten feil 
og mangler.  
Godt definert antall og 
mengder. 
 
En risikovurdering 
samt forholdene til 
HMS er nøye vurdert. 
 
Meget godt 
dokumentert hvilke 
regler som er tatt 
hensyn til ved 
planlegging og 
komponentvalg. 
 
Meget bra definert og 
realistisk 
fremdriftsplan.   

God forståelse av 
rørtegning / el. 
skjema, og kan 
forklare funksjon av 
anlegget og alle 
komponentene. 
 
Tilfredsstillende 
verktøy- og material 
liste.  
Definert antall og 
mengder. 
 
Nødvendige 
risikovurdering og 
hensyn til HMS er 
ivaretatt. 
 
Dokumentert hvilke 
regler som må følges. 
 
 
 
 
Bra definert og 
realistisk 
fremdriftsplan.   

Mangelfull forståelse 
av rørtegning / el. 
skjema, og har 
problemer med å 
forklare funksjon av 
anlegget. 
 
Manglende verktøy- 
og material liste. Feil i 
antall og mengder. 
 
 
 
Nødvendige hensyn til 
risiko og HMS er 
utelatt. 

 
 
Det er ikke referert til 
noe regelverk 
 
 
 
 
En uklar og vanskelig 
gjennomførbar 
fremdriftsplan. 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 

Plassering av 
komponenter samt 
montasjen er utført 
meget bra og i hht. 
tegninger og regelverk 
Korrekt håndtering av 
materiell, 
komponenter, verktøy 
og utstyr. 
 
 
 

Plassering og 
montasje er utført i 
hht. Tegninger og 
regler. Anlegget vil 
fungere og kunne 
overleveres en 
eventuell kunde. 
Riktig bruk av 
materiell, verktøy, 
komponenter og 
utstyr. 
 

Anlegget er ikke utført 
i henhold til tegninger 
og regler. Det er 
funksjonelle feil som 
gjør at anlegget ikke 
vil fungere. 
Mangelfull kunnskap 
ved håndtering av 
materiell, verktøy, 
komponenter og 
utstyr. 
 
 



 

   
 

Pent gjennomført 
prøve uten lekkasjer. 
 
Er korrekt utført ihht. 
Gjeldene regler og 
normer med god 
forståelse. 

Gjennomført prøve 
uten lekkasjer. 
 
Er utført ihht. 
Gjeldene regler og 
normer med 
forståelse. 

Dårlig gjennomført 
prøve. 
 
Er ikke utført ihht. 
Gjeldene regler og 
normer med 
manglende forståelse. 

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Meget bra 
egenevaluering. 
Kandidaten har full 
innsikt og forståelse 
for sitt arbeide. 

Bra egenevaluering. 
Kandidaten har innsikt 
og forståelse for sitt 
arbeide. 

Ingen egenevaluering. 
Kandidaten har ikke 
evnet å se helheten i 
sitt eget arbeid. 

DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testet og innregulert 
optimalt. Kandidaten 
viser meget stor 
forståelse av anleggets 
drift- og 
sikkerhetsautomatikk. 
Regulatorer og 
kuldeautomatikk er 
optimalt innstilt. 
 
Alle nødvendige 
dokumentasjon er 
korrekt utfylt. 
Kandidaten kan i 
tillegg vise/beregne 
anleggets ytelse. 
 
Kandidaten har meget 
god forståelse for 
hvordan det feilsøkes 
på anlegget.  
 
 
Kandidaten har meget 
god forståelse for 
hvordan inngrep 
utføres på anlegget.  
Forhold knyttet til 
HMS er nøye vurdert. 

Testet og innregulert. 
Kandidaten viser god 
forståelse av anleggets 
drift- og 
sikkerhetsautomatikk. 
Regulatorer og 
kuldeautomatikk er 
tilfredsstillende 
innstilt. 
 
Alle nødvendige 
dokumentasjon er 
utfylt. Kandidaten kan 
i tillegg forklare 
anleggets funksjoner. 
 
Kandidaten har 
forståelse for hvordan 
det feilsøkes på 
anlegget. 
 

 
 
Kandidaten har 
forståelse for hvordan 
inngrep utføres på 
anlegget.  
Forhold knyttet til 
HMS er vurdert. 

Mangelfull testing og 
innregulering. 
Kandidaten viser liten 
forståelse av drift og 
sikkerhetsautomatikk. 
Regulatorer og 
kuldeautomatikk er 
feil innstilt. 
 
Nødvendige 
dokumentasjon er 
mangelfull. 
Kandidaten kan i 
tillegg ikke forklare 
anleggets funksjoner 
tilfredsstillende. 
 
Kandidaten har 
manglende forståelse 
for hvordan det 
feilsøkes på anlegget. 
 
 
Kandidaten har liten 
forståelse for hvordan 
inngrep utføres på 
anlegget.  
Forhold knyttet til 
HMS er ikke vurdert. 

 

Avsluttende vurdering i kulde- og varmepumpemontørfaget for kandidat: ______________ 

 



 

   
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Sted Dato 

 
 

    

 

 

 

Kommentar fra prøvenemnd til protokollførsel: 

PLANLEGGING 
 
 
 
 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 

EGENVURDERING 
 
 
 
 

DOKUMENTASJON 
 
 
 
 

TOTALVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Underskrift prøvenemndsleder Underskrift prøvenemndsmedlem 

 

 

Vedlegg bilder som dokumentasjon hvis nødvendig 

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

 

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

