
KONTROLLSKJEMA FOR GODKJENNING AV LÆREBEDRIFT. 
Billakkererfaget. 

Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS. Side 1 
 

 

Bedrift:        Orgnr: 

 

Kan bedriften gi opplæring i følgende arbeidsoppgaver?: JA Nei 
   

Gi opplæring i riktig valg og bruk av verneutstyr (CE merket)   

Gi opplæring i riktig bruk av sikkerhetsdatablader (HMS)   

Gi opplæring i riktig bruk av verkstedlitteratur (bøker, pc)   

Gi opplæring i bruk av arbeidsordre og takstdokument   

Gi opplæring i bruk og vedlikehold av håndverktøy, luftverktøy og  
elektriske verktøy   

Gi opplæring i riktig rengjøring av overflater, og forklare hensikten med dette   

Gi opplæring i riktig metode for å sikre materialer mot korrosjon og oksidasjon 
og forklare materialenes innvirkning på hverandre   

 Gi opplæring i riktig valg og bruk av ulike sparkel og fyllmaterialer   

Gi opplæring i riktig blanding av lakkprodukter til bruk og kontrollere viskositet 
på grunning, basefarge og topplakk   

Gi opplæring i maskering og gjøre rede for grunnprinsipper ved flerfarge- og 
designlakkering   

Gi opplæring i bruk og vedlikehold av lakkblanderom, sprøytekabin og 
sprøyteutstyr   

Gi opplæring i identifisering og reparasjon av lakkdefekter, samt utføre 
lakkpleie   

Gi opplæring i utføring av en- og tokomponentliming og sveising av skader på 
plastdetaljer   

Gi opplæring i riktig valg og bruk av materialer ut fra økonomiske og 
miljømessige hensyn   

Gi opplæring i helse, miljø og sikkerhet   

Gi opplæring i kundebehandling; telefon, e-post m.m.   

   

 

 

 

 

 

 

 

  



KONTROLLSKJEMA FOR GODKJENNING AV LÆREBEDRIFT. 
Billakkererfaget. 

Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS. Side 2 
 

 

 

Har bedriften følgende utstyr?: JA NEI 
   

Heve- og løfteutstyr for personbil   

Støvavsug   

Verneutstyr til ansatte   

 Sprøytekabin    

Lakkblanderom med avtrekk   

Dataverktøy og internett   

Håndverktøy for utførelse av arbeidet   

Slipemaskiner med muligheter for tilkopling av avsug for slipestøv   

Tilgjengelig sprøyteutstyr   

Lakk tykkelses måler (μm måler)   

Kildesortering   

Sikkerhetsdatablader, HMS   

   

   

   

   

 

Hvis bedriften mangler en eller flere av overnevnte utstyr, må det legges ved en skriftlig avtale om 
lån av utstyret eller bruk/opplæring på et annet verksted i nærheten av lærestedet. 

Jeg bekrefter med dette at bedriften kan gi opplæring i de arbeidsoppgavene som dette skjema viser, 
samt at bedriften har verktøy og utstyr, eller nødvendige avtaler for å kunne utføre jobber i henhold 
til læreplanen. 

 

Dato:___________ 

 

Sign faglig leder/ repr bedrift:  _________________________________________ 


