Vurderingskriterier i Hjulutrustningsfaget for kandidat: _____________________

Område

Bestått meget godt

Bestått

Ikke bestått

Sjekket alt ut med
S T R O vogn kort
Dimisjoner tonnasje
Vurdert dekkets/felgens
egenskaper mot
kundens behov og
ønsker Hensyntatt
nødvendige HMS for
utføring av arbeidet.

Sjekket at dekk felg
passer på bil og
hverandre at dekket felg
er lovlig til bruken.
Har med de viktigste
elementer angående
HMS

Ikke sjekket om dekk felg
passer bruken eller bilen
Ikke bruk av HMS i
arbeidet.

Disponering av tid

Kandidaten har
forståelse for at tid er
viktig jobben skal gå
kjapt og riktig for seg.
Kandidaten vet hvor
utstyret dekkene felgen
er lokalisert på bedriften
og kan effektivt hente
bruke utstyr lager til sin
fordel

Liten forståelse av
tidsperspektivet på div
jobber.
Kan bruke utstyret og
lageret men problemer
med å finne lokasjoner
eller knapper på
utstyret.

Liten og ingen forståelse
av tidsperspektivet på
jobben

Praktiske ferdigheter

At kandidaten vet hvilke
maskiner utstyr som
brukes til hva i de
forskjellige arbeids
oppgaver og at
kandidaten behersker
dem. Jekker bilene på
riktig måte og plass
behandler kundens dekk
felg som de var ens eget.
Kan måle innpress og
boltcirkler med
nødvendig utstyr.
Kandidaten må kunne
bruke riktig dekk felg på
riktig plass på et kjøretøy

Har vært borti men kan
ikke bruke alt utstyret
kan forklare prinsippene
på hvordan det brukes.
Kan forklare men ikke
utføre jekking av biler
Klarer å forklare men
ikke utføre måling av
innpress boltcirkel
Ikke spesielt opptatt av
kundens hjul felg.

Kan ikke bruke noen av
maskinene og ikke
forklare hvordan de
virker.

PLANLEGGING
Valg av maskiner utstyr
Sjekk av riktig dekk type
tekniske spesifikasjoner
Om man må være flere
på jobben
Risikovurdering

GJENNOMFØRING

Kan forklare men ikke
utføre repp av dekk
seiping og pigging.

Ingen kjennskap til
jekkepunkter
Behandler kundens hjul
så de blir fulle av skrap
og bulker
Ingen kjenskap til
innpress boltcirkel

vite hva som er lov
angående pigging seiping
og reparasjoner av dekk.

Kan ikke reparere vet
ikke hvordan man går
fremm
Kan ingen ting om
pigging seiping

Bruk av verneutstyr

Riktig bruk av Briller
Hørselvern vernesko
hansker og annet
verneutstyr forklare
hvorfor man bruker det.

Bruker verneutstyr men
vet ikke helt hvorfor

Bruker ikke verneutstyr
eller bare deler av det.

VURDERING AV EGET
ARBEID

Kandidaten kan forklare
alt hva han/hun har gjort
hvorfor det er gjort på
denne måten.

Kan delvis forklare
hvorfor det er gjort på
denne måten.

Kan ikke forklare hvorfor
det er gjort slik.

DOKUMENTASJON AV
EGET ARBEID

Viser hvor han/hun har
funnet dokumentene
eller tabellene. Viser god
innsikt i faget og
interesse

Har noen dokumenter og
vise til. Kandidaten viser
ikke mye forståelse av
faget

Kan ikke dokumentere
noen ting.

Refleksjon
Dokumentasjon

Avsluttende vurdering i Hjulutrustningsfaget 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

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

