
PRAKSISATTEST/VURDERING AV PRAKSIS I 
INDUSTRIELL OVERFLATEBEHANDLING 
 

Arbeidsgiver attesterer med dette at  

 

Navn:        Fødselsdato:  

 

har allsidig og relevant praksis i henhold til kompetansemålene i Læreplan 
i industriell overflatebehandling Vg3/opplæring i bedrift.  

 

Stillingsbetegnelse: 

 

Arbeidssted  Fra dato Til dato Stillingsprosent 
(eller antall 
timer) 

    

    

    

    

 

 

Hovedområder og kompetansemål for faget: 

Klargjøring og forbehandling Har arbeidet med: 
(Sett kryss) 

velge komponenter og produkter for overflatebehandling  

utarbeide kalkyler for små oppdrag  

velge forbehandlingsprosess og sette riktige 
prosessparametrer 

 

klargjøre for mekanisk og kjemisk forbehandling  



gjøre rede for hvordan forbehandlingskjemikalier virker inn 
på beleggskvaliteten 

 

velge opphengingsmetoder for overflateprosesser med 
henblikk på anleggets kapasitet og kvalitetskrav 

 

betjene og vedlikeholde maskiner og utstyr til 
forbehandling av komponenter og rensing av avløpsvann 

 

forbehandle komponenter etter bedriftens 
forbehandlingsprosess og gjøre rede for mekanisk, kjemisk 
og elektrolyttisk forbehandling 

 

loggføre driftsparametrer i tråd med krav til sporbarhet  

klargjøre komponenter for belegging  

Overflatebelegging Har arbeidet med: 
(Sett kryss) 

belegge komponenter med bedriftens beleggingssystemer  

gjøre rede for belegg og beleggingsprosesser med pulver- 
og våtlakkering, med behandling i kjemiske og 
elektrolyttiske bad og i metallsmelte og med sprøyting av 
metall og keramer 

 

gjøre rede for gjeldende bransjenormer og standarder for 
bedriftens beleggingsprosesser 

 

gjøre rede for hvordan råvarer og driftsparametrer virker 
inn på beleggets kvalitet 

 

klargjøre råvarer og anlegg for belegging av komponenter  

stille inn prosessparametrer, overvåke og optimalisere i tråd 
med bedriftens system 

 

vedlikeholde maskiner og utstyr for belegging  

Prosess- og beleggkontroll Har arbeidet med: 
(Sett kryss) 



planlegge og utføre arbeid i henhold til prosedyrer, 
spesifikasjoner og standarder 

 

velge og bruke verneutstyr tilpasset arbeidsoppgaven  

kontrollere og styre prosesser visuelt og ved avlesinger, 
målinger og analyser 

 

kontrollere ferdige produkter visuelt og ved tester og 
målinger 

 

avdekke og rette feil i bedriftens beleggingsprosesser  

loggføre måleresultater og analyser i styringssystem  

bruke løfteutstyr og transportmidler i tråd med gjeldende 
regelverk 

 

betjene og overvåke renseanlegg for avløpsvann og luft i 
tråd med konsesjonsvilkårene 

 

håndtere stoffer og avfall i tråd med lover og forskrifter  

bruke produkt- og HMS-datablader  

lagre råvarer i tråd med gjeldende krav  

bruke verktøy og utstyr i tråd med lover og forskrifter  

utføre arbeid i tråd med bedriftens HMS-system  

beregne forbruk av råvarer i forhold til belagt overflate  

 

 

Sted og dato:      Underskrift: 

 


