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Lærling 
Navn Lærefag

Adresse Læretid  (til/fra) 

Postnr./sted Opplæringssted

Lærebedrift  
Firmanavn

Adresse Ansvarlig leder

Postnr./sted Veileder

Vurdering 

Vurdering av arbeidsoppdrag nummer Arbeidsoppdraget er gjennomført (dato)

Mål og hovedmomenter som oppdraget inneholder:  

Gjennomført Karakter
Vurderingsskala: 
IB-ikke bestått    B-bestått   MB-bestått meget godt   Planlegging

  Gjennomføring 

  Evaluering/vurdering

Samlet karakter 

Arbeidsoppdraget er gjennomført og vurdert
Sted/dato Lærling Veileder 

Gjennomføring og vurdering av  
arbeidsoppdrag i bedrift

Side 1 av 425.02.2005  Forsøk med alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæringen



Gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift, side 2 av 4

NB! Etter gjennomført arbeidsoppdrag oppbevares dette skjemaet av lærlingen i personlig mappe,  
– kopi til bedrift/opplæringskontor og i prosjektperioden også til Avdeling for fagopplæring v/ fagkonsulenten for faget. 
Trenger du mer plass, kan du legge inn tilleggsark

1. Beskrivelse av arbeidsoppdrag nr.  

Her skal lærlingen gi: nøyaktig beskrivelse av oppdraget
 tidsramme for planlegging, gjennomføring og egenvurdering
 nødvendig grunnlagsmateriale som tegninger etc. 

Arbeidsoppdraget skal gjennomføres i tidsrommet

2. Vurderingskriterier

Her skal veileder informere lærlingen om hva han/hun vil legge vekt på når arbeidsoppdraget skal vurderes  
(f.eks selvstendighet, faglig innsikt, samarbeid HMS, tidsbruk etc.)

3. Arbeidsoppdraget skal knyttes til mål i læreplanen

Her skal lærlingen, i samarbeid med veileder, skrive inn hvilke mål dette gjelder.
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4. Planleggingsdel

Her skal lærlingen lage en plan for den praktiske gjennomføringen av arbeidet. Planen skal gjennomgås av veileder før 
arbeidet påbegynnes.

Planen er gjennomgått av
(sign. veileder) 

5. Egenvurdering

Her skal lærlingen lage en enkel «sluttrapport» for gjennomføringen av arbeidet.  
- Hva er du fornøyd med? 
- Gikk gjennomføringen slik du hadde planlagt?
- Hvis ikke: Hva gikk galt?  Hvorfor? 
- Kunne noe vært gjort annerledes? 
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6. Tilbakemelding til lærlingen

Her skal veileder gi lærlingen tilbakemelding/vurdering i samsvar med vurderingskriteriene som er oppgitt på side 2.  

Tilbakemelding til lærling er gitt av
(sign. veileder) 


