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For lærekandidaten gj elder føl gende opplæringsmål :

KV685 Kompetansemålogvurderingvg3motormekanikerfaget

! ruazoaa

! rvazoao

! ruazoec

! xtr,tozOeO

I xuezoee

! xuazosa

! rvazoen

! ruaztoa

! rnltezron

! ruaztoc

! xuaztoo

! xuaztta

! rueztto

! xrrltazttc

I ruaztto

lrc,aazna
! ruazrzo

! rvaztsa

! rrrreztsn

! ruaztsc

! ruazt+a

! xvazt+o

! xuezt+c

! xuazr+o

! ruazt+e

! ruazt+t

! rueztsa

I xuaztsn

! xuaztoa

! rvaztoo

! xueztoc

! ruazroo

! rveztoe

I xueztot

! rnltaztza

fl ruaztzo

I xnltaztzc

I rnltaztzo

planlegge arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk og arbeidsbeskrivelser

Gjennomføre arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk og arbeidsbeskrivelser

Vurdere arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk og arbeidsbeskrivelser

Dokumentere arbeidsoppgaver itråd med gjeldende regelverk og arbeidsbeskrivelser

Kvaltitetssikre arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk og arbeidsbeskrivelser

Drø'fle arbeidsoppdrag med kunder i tråd med bedriftens retningslinjer for kundebehandling

Behandle kunder i tråd med bedriftens retningslinjer for kundebehandling

Feilsøke på digitale styringssystemer

Feilsøke på digitale nettverk

Reparere feil på digitale styringssystemer

Reparere feil på digitale nettverk

Gjøre rede for ulike faktorer som påvirker kostnader

Gjøre rede for ulike faktorer som påvirker effektivitet

Gjøre rede for ulike faktorer som påvirker produktivitet

Reflektere over tiltak som kan påvirke lønnsomhet

Feilsøke på elektrisk manøver- og framdriftsmaskineri med tilhørende energiforsyning

Reparere feil på elektrisk manøver- og framdriftsmaskineri med tilhørende energiforsyning

Gjøre rede for helse-, miljø- og sikkerhetsprosedyrer ved utbedring av feil på elektrisk
framdriftsmaskineri
Følge helse-, miljø- og sikkerhetsprosedyrer ved utbedring av feil på elektrisk framdriftsmaskineri

Reflektere over risiko ved arbeidet

Velge oljer til motor og utstyr

Velge smøremidler til motor og utstyr

Velge væsker til motor og utstyr

Bruke oljer til motor og utstYr

Bruke smøremidler til motor og utstyr

Bruke væsker til motor og utstYr

Feilsøke feil på varme- og ventilasjonsanlegg

Reparere feil på varme- og ventilasjonsanlegg

Feilsøke på hydrauliske anlegg

Feilsøke på pneumatiske anlegg

Montere på hydrauliske anlegg

Montere på pneumatiske anlegg

Reparere feil på hydrauliske anlegg

Reparere feil på pneumatiske anlegg

Vurdere verktøy

Vurdere spesialverktøy

Vurdere diagnoseverktøy

Velge verktøy

Velqe
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! rnltoztze

! ruezrzr

! xuaztaa

! rHltazreo

! xuaztac

! xrrraztoo

! rnltaztee

fl ruaztet

fl rcuaztsa

I ruazrso

! ruezzo

lxr'aanta
! ruezztn

l xvezzza

lrctenzø
lxvanzc
! ruazzsa

fl ruezzso

! rvazzsc

! rvazzso

I rnaazzse

! rnaazzst

lrcli'an+a
! rrraazz+o

! xuazz+c

! ruazzsa

! ruezzso

I ruazzoa

! ruazzon

lrctanta
lrc'tantø
lrc,tantc
! xuazzzo

! ruazzea

! ruazzan

I ruazzsa

! ruezzsu

I ruazeoa

I ruazaou

! rvezooc

! ruezeta

! xuazsrn

Velge diagnoseverktøy

Vurdere tilvirkningsmateriale ut fra korrosjon

Vurdere sam m enføyn ingsm etoder ut fra korrosjon

Vurdere komponenter ut fra korrosjon

Velge tilvirkningsmateriale ut fra korrosjon

Velge sammenføyningsmetoder ut fra korrosjon

Velge komponenter ut fra korrosjon

Måle elektriske størrelser

Beregne elektriske størrelser

bruke tekniske hjelpemidler i henhold til gjeldende regelverk ved forflytnings- og løfteoperasjoner

Feilsøke på elektriske systemer og komponenter

Reparere på elektriske systemer og komponenter

Tilvirke komponenter ved motorinstallasjoner

Reparere komponenter ved motorinstallasjoner

Utføre motorinstallasjon

Feilsøke komponenter til framdriftsanlegg

Feilsøke komponenter til ror

Feilsøke komponenter til styringssystemer

Skifte kom ponenter til framdriftsanlegg

Skifte komponenter til ror

Skifte komponenter til styringssystemer

Vurdere resultater fra feilsøking

Bruke resultatene i arbeid med å justere

Bruke resultatene i arbeid med å reparere

Vedlikeholde motor etter gjeldende miljøstandarder

Ved I i keholde utstyr etter gjeldende m i ljøstandarder

Kontrollere motorinnstillinger

J ustere motorinnstillinger

Teste trykk på motor med tilhørende systemer

Teste trykk på gir med tilhørende systemer

Teste lekkasje på motor med tilhørende systemer

Teste lekkasje på gir med tilhørende systemer

Måle slitasje på framdriftsmotorer

Overhale fram d rifts m otorer

Bruke tekniske opplysninger etter fabrikantens anvisninger

Utf øre arbeidsoppgaver etter fabrikantens anvisninger

Bruke produkt- og sikkerhetsdatablader

Behandle avfall etter krav

Reflektere over hvordan bedriftens ressursforvaltning påvirker m iljøet

Vurdere risiko i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Gjennomføre arbeidsoppgaver i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet
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I xnaezsz

! xnaezeaa

! rnaazsso

! ruaza+a

! rvazs+o

! ruezs+c

I xueza+o

I xnaazs+e

I ruazs+r

! rvazs+s

! ruazr+n

! ruaza+i

reflektere over sammenhengen mellom eget arbeid, arbeidsmiljø og lønnsomhet

Kontrollere innsprøytingsanlegg

Reparere feil på innsprøytingsanlegg

Gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften

Reflektere over arbeidsgivers plikter

Reflektere over arbeidsgivers rettigheter

Reflektere over arbeidstakers plikter

Reflektere over arbeidstakers rettigheter

Reflektere over hvilke krav som stilles til et likeverdig arbeidsliv

Reflektere over hvilke krav som stilles til et inkluderende arbeidsliv

Reflektere over hvilke forventninger som stilles et likeverdig arbeidsliv

Reflektere over hvilke forventninger som stilles et inkluderende arbeidsliv
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