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For lærekandidaten gjelder følgende opplæringsmål :

KV337 Kompetansemålogvurderingbyggdrifterfaget

! rvasoaa

! russoeo

! xtvtssoec

! ruosoao

! xtr,tssoae

! ruasoet

I xNassoes

! xtvssoerr

! rrussoei

! rvssosa

! xrvtssosu

! russosc

! russoso

! rvssose

I xuesosr

I xNaasoss

! xvastoa

! rvesroo

fl rvsstoc

! rvssroo

! rvsstoe

! xtr,tsstot

! rNlsstos

! t<tvtsstorr

! rvsstta

fl rvssr r o

! rnltsst tc

I ruostto

! t<tvtsst te

! xvtsstza

! rrussrzn

I xvtostzc

! russrzo

! ruestze

fl rvasrzr

! rMastzs

! rnttsstzn

! xtr,tsstaa

! rrusstau

planlegge drift av bygninger

planlegge drift tekniske anlegg

planlegge drift installasjoner

planlegge vedlikehold av bygninger

planlegge vedlikehold av tekniske anlegg

planlegge vedlikehold av installasjoner

arbeide etter bygn ingsinform asjonsmodeller

arbeide etter tegninger

arbeide etter beskrivelser

utarbeide framdriftsplaner i tråd med arbeidsoppdraget

bestille materialer i tråd med arbeidsoppdraget

motta materialer i tråd med arbeidsoppdraget

bestille utstyr i tråd med arbeidsoppdraget

motta utstyr i tråd med arbeidsoppdraget

kontrollere kvalitet i tråd med arbeidsoppdraget

kontrollere mengde i tråd med arbeidsoppdraget

arbeide etter regelverk som regulerer arbeidsforholdet ifaget

arbeide etter avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget

gjøre rede for arbeidsgiverens plikter

gjøre rede for arbeidsgiverens rettigheter

gjøre rede for arbeidstakerens plikter

gjøre rede for arbeidstakerens rettigheter

reflektere over krav og forventinger som blir stilt til et likeverdig fellesskap

reflektere over krav og forventinger som blir stilt til et inkluderende fellesskap

drifte ulike typer badeanlegg

drifte ulike typer vannanlegg

kontrol lere van nkval iteten

vurdere ulike tiltak ved avvik

gjennomføre ulike tiltak ved awik

planlegge internkontroll av passive brannsikringstiltak i henhold til gjeldende regelverk

planlegge internkontroll av brannvarslingsystem i henhold tilgjeldende regelverk

planlegge internkontroll av sprinkleranlegg i henhold til gjeldende regelverk

planlegge internkontroll av elektroinstallasjoner i henhold til gjeldende regelverk

gjennomføre internkontroll av passive brannsikringstiltak i henhold til gjeldende regelverk

gjennomføre internkontroll av brannvarslingsystem i henhold til gjeldende regelverk

gjennomføre internkontroll av sprinkleranlegg i henhold til gjeldende regelverk

gjennomføre internkontroll av elektroinstallasjoner i henhold til gjeldende regelverk

gi primærhjelp ved heisstans

utf øre ettersyn av heiser
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! xtvtsst+a

! rvast+u

! rrusst+c

! rvsstsa

! rvsstso

! xuastoa

! russroo

! rvlsstoc

I russtza

I rnltastzo

! russtzc

! rrrltsstzo

I xtuost ze

! xvastzt

! russtzs

! xtvtsstzrr

! ruestzi

! xtvtsstzi

! rnltestzt

fl rvast zt

I russtzm

I russtzn

! russtaa

! ruostan

! rruostsa

! xuestso

fl xtuastsc

I xvestso

! rnltsstse

! xrrltsstsr

fl rruastss

fl xvastsrr

! russzoa

! xnasszoo

! rvaszta

! xvaszto

I rvssztc

I xrrltsszto

Irvæzza
! rvaszzo

I xusszzc

! rruoszzo

gjøre rede for hvordan tekniske installasjoner påvirker energiforbruk

gjøre rede for hvordan bruken av bygget påvirker energiforbruk

iverksette tiltak ved awik

forebygge arbeidsulykker

utføre gru nnleggende fø rstehjelp

risikovurdere arbeidsoppdrag

gjennomføre en sikker jobbanalyse

rapportere om uønskede hendelser

drifte ventilasjonsanlegg

etterse ventilasjonsanlegg

drifte varmeanlegg

etterse varmeanlegg

drifte kjøleanlegg

etterse kjøleanlegg

drifte adgangskontrollsystemer

etterse adgangskontrollsystemer

drifte strømstyringssystemer

etterse strømstyringssYstemer

drifte pumpesystemer

etterse pumpesystemer

drø'fte konsekvenser av energibruk for det indre miljøet

drøfte konsekvenser av energibruk for det ytre miljøet

følge prinsipper for nødstrømsforsyning

gjennomføre testkjøring av nødstrø msaggregat

analysere informasjon

behandle informasjon

presentere informasjon

bruke digitale ressurser til måling

bruke digitale ressurser til beregning

bruke digitale ressurser til visuell kontroll

bruke digitale ressurser til bildebehandling

bruke digitale ressurser til tegning

bruke sikkerhetsdatablad

oppdatere sikkerhetsdatablad

gjøre rede for kvalitetssikringssystem er

bru ke kvalitetssikringssystemer

dokumentere eget arbeid

håndtere avvik

forebygge vannskader fra vannnstallasjoner

forebygge vannskader fra avlø psinstallasjoner

vurdere konsekvenser av van nlekkasjer

iverksette tiltak
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! russzsa

! rrrrsszso

! rrrlrszsc

! russzao

I xtvtsszse

! rvasz+a

! rvssz+o

! rvssz+c

! rvssz+o

! rvssz+e

I rvssz+r

I rueszsa

! rrrrsszso

! xrraeszsc

! xtuoszso

! russzoa

! xvroszou

! rvaszoc

! rvrszoc

! xusszoe

I xnasszza

! rrraeszzu

! xtvtsszzc

! xtvtsszzo

! rvsszze

! Xtr,tsszea

! t<tr,tsszeu

! t<tr,tsszac

! xtvtsszsa

I rveszoo

! xusszsc

! xusszsa

! xtrnsszse

I rvoszst

! rurssoa

! russson

! xnltsssta

fl rrrlssstn

! rrusssza

! rnassezn

I rnaesezc

! xrussezo

følge forskriftskrav for adgangskontroll

følge rutiner for adgangskontroll

føl ge forskriftskrav for kameraovervåking

følge rutiner for kameraovervåking

reflektere over etiske konsekvenser av brudd på personvern

regne ut forbruk til strøm

regne ut forbruk til vann

regne ut forbruk til andre energibærere

regne ut kostnader til strøm

regne ut kostnader til vann

regne ut kostnader til andre energibærere

bruke fagterminologifor å kommunisere med kolleger

bruke fagterminologi for å kommunisere med andre yrkesutøvere

drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket

drøfte ulike løsninger som bidrar til å sikre en effektiv ressursutnyttelse

arbeide i tråd med avtaler om sentral driftsovervåking

arbeide i tråd med avtaler om sentralforvaltning

driftdokumentasjon

vedlikeholdsdokumentasjon

loggføring

kildesortere avfall etter gjeldende regelverk

håndtere avfall etter gjeldende regelverk

behandle kjemisk avfall

behandle giftstoffer

reflektere over konsekvenser av feilhåndtering

oppdage skadedyr

iverksette skadedyrbekjempelse etter gjeldende regelverk

kontakte skadedyrkontroll ved behov

bruke sentrale driftskontrollanlegg og systemer for forvaltning

bruke sentrale driftskontrollanlegg og systemer for drift

bruke sentrale driftskontrollanlegg og systemer for vedlikehold

vurdere hvordan ulike driftsvalg påvirker miljø

vurdere hvordan ulike driftsvalg påvirker kostnader

vurdere hvordan ulike driftsvalg påvirker driftssikkerhet

arbeide itråd med ergonomiske prinsipper

reflektere over konsekvenser av ulike belastninger iforbindelse med yrkesutøvelsen

utarbeide rutiner for brannvern

ivareta brannsikkerhet i bygg på bakgrunn av brannkonseptet

kontrollere pumpeanlegg for vann

drifte pumpeanlegg for vann

kontrollere pumpeanlegg for avløp

drifte pumpeanlegg for avløp
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I russssa

I ruasoeo

! russs+a

! russs+o

I xvass+c

! rvsss+o

! russs+e

fl xtuess+t

fl rvsss+s

fl xrusss+n

fl rvasssa

fl rrusssso

! russroa

fl rvsssoo

I rvrsssoc

vurdere effekten av belysning

bytte lyskilder i henhold til gjeldende regelverk

feilsøke på tekniske anlegg

reparere tekniske anlegg i henhold til gjeldende regelverk

reparere bygninger i henhold til gjeldende regelverk

reparere uteområder i henhold til gjeldende regelverk

vedlikeholde tekniske anlegg i henhold til gjeldende regelverk

vedlikeholde bygninger i henhold til gjeldende regelverk

vedlikeholde uteområder i henhold til gjeldende regelverk

vurdere behovet for å bruke fagekspertise

lage avfallsplaner

betjene avfallssystemer

bruke verneutstyr

bruke sikkerhetsutstyr

reflektere over konsekvensene av feilbruk
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