
KONTROLLSKJEMA FOR GODKJENNING AV LÆREBEDRIFT. 
Bilskadefaget. 

Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS. Side 1 
 

 

Bedrift:        Orgnr: 

 

Kan bedriften gi opplæring i følgende arbeidsoppgaver?: JA Nei 
   
Gi opplæring i bruk og vedlikeholde håndverktøy, luftverktøy og elektriske og 
elektroniske verktøy   

Arbeid på og kontroll av elektrisk anlegg, bruk av koblingsskjemaer   

Bruke verkstedlitteratur (bøker, pc)   

Utføre arbeid på sveisede, skrudde og limte komponenter   

Skifte og reparere kjøretøyets sikkerhetssystemer i tråd med prosedyrer   

Montere og justere hovedlys iht kjøretøyforskriften   

Demontering og montering på klimaanlegg. Fylle, trykkprøve og funksjonsteste   

Sammenføye like og ulike materialer ved bruk av sveise- og loddeteknikker 
   

Sikre elektroniske komponenter ved sveisearbeider 
   

Utføre en- og tokomponentliming, skruing og nagling 
   

Reparere små skader på glass og skifte ruter  
   

Krympe og varmebehandle metaller og gjøre rede for hvordan varmen påvirker 
metallegeringer  
 

  

Sette opp bil på jigg og rettebenk etter målebrevsdokumentasjon og utføre 
målinger   

Bruke systemtestere og feilsøkingsverktøy 
   

Skifte og kontrollere komponenter i drivverk, understell, hjul og bremser og 
gjøre rede for funksjonen til de ulike vinklene i for- og bakstilling 
 

  

Velge og bruke materialer i tråd med krav til økonomi og miljø     
   

Velge og bruke verneutstyr til arbeidsoperasjoner 
   

Kundebehandling, på verksted, telefon, e-post mm   
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Har bedriften følgende utstyr?: JA NEI 
   

Rettebenk for personbil   

Heve og løfteutstyr for personbil   

Mag-sveis og motstandssveis    

Eksosavtrekk   

Hjulstillingsapparat for hjulstillingskontroll   

Oppdatert verkstedlitteratur. (verkstedhåndbøker og koblingsskjemaer)   

Dataverktøy og internett   

Diagnose-verktøy   

Multimeter, Ampermeter   

Aircondition , fyllestasjon, kontrollutstyr   

Lysinnstillingsapparat   

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:  _________________________________________ 


