
Lærekandidatens opplæringsPlan

Anleggsgartnerfaget

Start dato: Slutt dato:

Opplæringskontorets navn Bedriftens navn

Sign. opplæringskontor Sign. kandidat Sign. bedrift

Kun for Vestfold Telemark mune
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For lærekandidaten gi elder følgende opplæringsmål :

KV502 Kompetansemål ogvurderingVg3anleggsgartnerfaget

! rusosza

! xtvtsoszn

! rvsoszc

! rvsorzo

! rusosze

! rusoszt

! rrrlsoszg

I xtrlsoazrr

! rusoazi

! rnltsosz;

! rusoss

fl rusos+a

! xvtsos+n

! xvtsos+c

! rusoesa

! xrrrsosso

! Xtr,tSos6a

! xrvrsosoo

! xtvtsosoc

! rvsosoo

I rusoroe

! rvsosor

! rNlsosog

! rrrrsoson

! xnasosoi

! rvsoso;

! rusoaor

! rusoaot

I xHasoaom

! rrrlsoson

I xtusosoo

! xtusoeop

! rvsosoq

! rusosza

! rrrrsoszn

! xvsoezc

! rusoszo

! rvsosze

! rrusoezr

utarbeide fram d riftsplaner

utarbeide vedlikeholdsplaner

bestille materialer

bestille utstyr

bestille masser

motta materialer

motta utstyr

motta masser

kontrollere kvalitet i tråd med arbeidsoppdraget

kontrollere mengde i tråd med arbeidsoppdraget

utføre grunnleggende førstehjelp

planlegge utforming av utendørsanlegg etter gitte produksjonskrav

beregne kostnader

drøfte faktorer som påvirker bedriften lønnsomhet

reflektere over fordeler ved ulike entrepriseformer

reflektere over ulemper ved ulike entrepriseformer

velge trær

bruke trær

vedlikeholde trær

velge busker

bruke busker

vedlikeholde busker

velge stauder

bruke stauder

vedlikeholde stauder

velge plener

bruke plener

vedlikeholde plener

velge annen vegetasjon

bruke annen vegetasjon

vedlikeholde annen vegetasjon

vurdere faktorer som påvirker kvalitet på utendørsanlegget

vurdere faktorer som påvirker levetid på utendørsanlegget

bygge faste dekker

bygge løse dekker

bygge permeable dekker

bygge faste kanter

bygge løse kanter

bygge permeable kanter
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! rMsoazs

! xtvtsoszn

I rusoszi

fl rusoaz;

! rvsoszt<

! rvsoszt

! rvsoszm

! rvsosea

! xvtsosan

! xtusosac

! xusoeeo

! rusoeee

! xtvtsosat

! rcnltsoesa

! rusoroo

I rusossc

I rusoeso

! rrusosse

I rvsoast

fl rMsoess

! rnltsossn

I xnltsossi

! xtr,tsoss;

! xtr,tsosst<

! rusoast

! xtrlsoasm

fl xtusoesn

! xnasoeso

! rvsoesp

I rvso+oa

! rruso+oo

fl xtvtso+ta

! ruso+tn

! rvso+tc

I ruso+to

! xruso+za

fl rvso+zo

! rnaso+zc

! ruso+zo

! xruso+ze

I ruso+zr

! rNaso+zs

bygge faste trapper

bygge løse trapper

bygge permeable trapper

bygge faste installasjoner

bygge løse installasjoner

bygge permeable installasjoner

vurdere hvordan materialvalg påvirker kvaliteten på sluttproduktet

kontrollere land målingsverktøy

sette ut punkter i utendørsanlegg

sette ut linjer i utendørsanlegg

sette ut fall i utendørsanlegg

sette ut vinkler i utendørsanlegg

drøfte hvilke konsekvenser feil utsetting har for anlegget

velge maskiner i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet

velge maskiner i tråd med hensyn til ytre miljø

bruke maskiner i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet

bruke maskiner itråd med hensyn tilytre miljø

velge redskaper i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet

velge redskaper itråd med hensyn tilytre miljø

bruke redskaper i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet

bruke redskaper i tråd med hensyn til ytre miljø

velge håndverkløy i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet

velge håndverkløy i tråd med hensyn til ytre miljø

bruke håndverktøy i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet

bruke håndverkløy i tråd med hensyn til ytre miljø

velge utstyr i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet

velge utstyr itråd med hensyn til ytre miljø

bruke utstyr i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet

bruke utstyr i tråd med hensyn tilytre miljø

utforske hvordan utformingen av utendørsanlegg kan virke helsefremmende

legge til rette for fysisk aktivitet for mennesker i ulike livssituasjoner

gjøre rede for ulike typer vegetasjon

bruke botaniske navn

velge vegetasjon tilpasset bruksområdet

vurdere vedlikeholdstiltak som opprettholder kvaliteten

planlegge bygging av utendørsanlegg etter tegninger

planlegge bygging av utendørsanlegg etter beskrivelser

planlegge bygging av utendørsanlegg etter preaksepterte løsninger

planlegge vedlikehold av utendørsanlegg etter tegninger

planlegge vedlikehold av utendørsanlegg etter beskrivelser

planlegge vedlikehold av utendørsanlegg etter preaksepterte løsninger

bruke ul ike prosjektverktøy
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fl ruso+zrr

! rcuso+zi

! rnaso+21

I ruso+sa

I ruso+so

! rvso+sc

! ruso+so

! rvso+se

! rruso+st

! rvso++a

I rusoa+o

I rusoa+c

fl rusoasa

! rnaso+so

! xnaso+oa

! xnaso+oo

I rvso+oc

! rvso+oo

! xuso+oe

! xtvtso+or

! xvtso+os

! xvrso+on

! rvso+oi

fl rnaso+o;

! rvso+za

! rvso+zo

! xtuso+zc

! xtvtso+zo

! rnaso+ze

! xtr,tso+zt

! rNlsoazs

I xruso+zn

! xtvtso+zi

I ruso+z;

! ruso+zt<

! ruso+zt

! rruso+zm

! rvso+zn

I rnaso+zo

! xtr,tso+zp

! xvtso+aa

fl ruso+an

arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet

arbeide itråd med gjeldende toleransekrav

reflektere over konsekvenser av å ikke følge kravene

bygge anlegg for lokal overvannsdisponering

velge regnvann som ressurs i uteanlegget

bruke regnvann som ressurs i uteanlegget

velge vegetasjon som ressurs i uteanlegget

bruke vegetasjon som ressurs i uteanlegget

drøfte betydningen av lokal overvannsdisponering

vurdere ulike byggtekniske løsninger

bruke ulike byggtekniske løsninger

gjøre rede for konsekvenser for universell utforming i utendørsanlegg

bygge konstruksjoner itre i utendørsanlegg

bygge forskalinger i tre i utendørsanlegg

bygge anlegg til lek

bygge anlegg til idrett

bygge anlegg til friluftsliv

drifte anlegg til lek

drifte anlegg til idrett

drifte anlegg til friluftsliv

vedlikeholde anlegg til lek

vedlikeholde anlegg til idrett

vedlikeholde anlegg til friluftsliv

vurdere ulike tiltak som forlenger anleggenes levetid

bygge fundamenter for faste dekker

bygge fundamenter for løse dekker

bygge fundamenter for permeable dekker

bygge fundamenter for faste kanter

bygge fundamenter for løse kanter

bygge fundamenter for permeable kanter

bygge fundamenter for faste murer

bygge fundamenter for løse murer

bygge fundamenter for permeable murer

bygge fundamenter for faste trapper

bygge fundamenter for løse trapper

bygge fundamenter for permeable trapper

bygge fundamenter for faste installasjoner

bygge fundamenter for løse installasjoner

bygge fundamenter for permeable installasjoner

vurdere hvordan ulike typer fundament påvirker kvaliteten på sluttproduktet

identifisere skadedyr i grøntanlegg

identifisere nyttedyr i grøntanlegg
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! rruso+ac

! xruso+ao

I xvtso+sa

! xvso+so

! rusoasc

! ruso+so

I rvso+se

! rvsosoa

! rrusosoo

I rvsosoc

! rnasosoo

! xtrrtsosoe

! rvsosta

! rrusosto

! rusostc

I rusosto

! rnltsoste

! rvsostt

I rrrlsosts

! xtvtsostn

! xtusosza

fl rnasoszo

! rnasoszc

! rvsoszo

! rusosze

! rvsossa

! rnasoseo

! rusossc

I rvsos+a

! xusos+n

! rusos+c

! rvsossa

! rusosso

! xvtsossc

! rnasosso

! xltsosoa

! xtvtsoson

! rusosoc

! rvsosoo

! xtusosoe

! rusosot

! xMtsosos

iverksette tiltak som begrenser skadeomfang

iverksette tiltak som fremmer biologisk mangfold

identifisere invaderende arter

identifisere giftige- og allergifremkallende arter

hindre spredning

vurdere videre behandling

iverksette tiltak

bruke ulike jordtyper

bruke ulike vekstmedier

vurdere ulike tiltak som sikrer vekstforhold

etablere vegetasjon på naturlig grunn

etablere vegetasjon på konstruksjoner

velge materialer til ulike formål

bruke materialer til ulike formål

gjenbruke materialer til ulike formål

ta hensyn til kvalitet

ta hensyn til funksjonalitet

ta hensyn til miljø

drøfte ulike sirkulærøkonomiske løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket

sikre en effektiv ressursutnyttelse

bruke fagterminologifor å kommunisere med kollegaer

bruke fagterminologi for å kommunisere med leverandører

bruke fagterminologi for å kommunisere med andre yrkesutøvere

tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper

tilpasse kommunikasjonen til ulike situasjoner

gjenvinne avfall etter gjeldende regelverk

håndtere avfall etter gjeldende regelverk

reflektere over konsekvenser av feilhåndtering

risikovurdere arbeidsoPPdrag

gjennomføre en sikker jobbanalyse

rapportere om uønskede hendelser

gjøre rede for kvalitetssikringssystemer

bru ke kval itetssikringssystemer

dokumentere eget arbeid

håndtere awik

arbeide etter regelverk som regulerer arbeidsforholdet i faget

arbeide etter avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget

gjøre rede for pliktene til arbeidsgiveren

gjøre rede for rettighetene til arbeidsgiveren

gjøre rede for pliktene til arbeidstakeren

gjøre rede for rettighetene til arbeidstakeren

reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig yrkesfellesskap
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I rusoson

! rusosza

! rcusoszn

! rusoszc

reflektere over krav og forventinger som stilles til et inkluderende yrkesfellesskap

bruke verneutstyr

bruke sikkerhetsutstyr

vurdere konsekvensene av feilbruk
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