
          

Eksempler på vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse i lærefag. Verktøy til hjelp i forbindelse med vurdering og utarbeidelse 
av vurderingskriterier. Utviklet i Nord-Trøndelag.   

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Helsefremmende tiltak 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 1 
 
Planlegge å gjennomføre tiltak 
og aktiviteter som kan fremme 
psykisk og fysisk helse hos barn 
og unge. 
 

 
 
Kunnskap om psykisk helse 
Kunnskap om fysisk helse 
Forstå sammenheng mellom 
fysisk og psykisk helse 
Ha forslag til aktiviteter som 
fremmer fysisk og psykisk helse 
Kunne planlegge og 
gjennomføre  aktiviteter og 
tiltak 

LAV 

Har kjennskap til sentrale begrep. 
Utfører arbeidsoppgaver med mye hjelp og veiledning underveis. 

MIDDELS 
Kan forklare og begrunne sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. 
Gjennomfører aktiviteter selvstendig.  
Ber om veiledning ved behov. 

HØY 

Gjennomfører aktivitetene selvstendig og reflekterer over sammenhengen mellom 
aktivitet og helse. 
Reflekterer godt over egen rolle. 

 

Nr. 2 
 
Gjennomføre tiltak som 
utvikler barn og unges evne til 
å ta ansvar for egen helse og 
sikkerhet. 

 
 
Kunnskap om hva 
helsebegrepet innebærer. 
Kjenne til tiltak som bidrar til 
god helse. 
Kunne gjennomføre tiltak som 
fremmer god helse. 

LAV 

Har kjennskap til hva det betyr å ha god helse. 
Har kjennskap til enkle sikkerhetstiltak. 
Utfører tiltak med mye hjelp og veiledning underveis. 
 

MIDDELS 

Kan forklare og begrunne sammenhengen mellom livsstil og helse. 
Gjennomfører helsefremmende tiltak selvstendig, og ber om veiledning ved behov.  
Ser sammenhengen mellom sikkerhetstiltak og helse. 



 

 

Ha kunnskap om 
sikkerhetstiltak. 
 

HØY 

Gjennomfører de ulike tiltakene selvstendig og reflekterer over sammenhengen mellom 
tiltak og helse. 
Reflekterer godt over egen rolle. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Helsefremmende tiltak 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 3 
 
Veilede barn og unge i 
påkledning som passer for den 
enkelte aktivitet, årstid og 
værforhold. 
 

 
 
Ha kunnskap om veiledning og 
motivasjon. 
Forstå betydningen av riktige 
klær til ulike årstider og 
aktiviteter. 
Forstå betydningen av å være 
gode rollemodeller 
 

LAV 

Har kjennskap til hvordan vi veileder og motiverer barn. 
Utfører arbeidsoppgaven med mye veiledning og hjelp underveis. 
Kjenner til hva det betyr å være rollemodell. 

MIDDELS 

Kan motivere gjennom bruk av veiledning. 
Mestrer påklednings-situasjonen.   
Er bevisst som rollemodell i eget valg av klær og utstyr. 

HØY 
Mestrer arbeids-oppgavene svært godt. 
Er svært bevisst  som rollemodell i eget valg av klær og utstyr. 
Tar selvstendige avgjørelser og reflekterer over de valg som blir tatt. 

 

Nr. 4 
 
Utføre førstehjelp knyttet til 
yrkesutøvelsen. 
 

 
 
Ha de nødvendige kunnskaper 
om førstehjelp. 
Kunne utføre aktuell 
førstehjelp. 

LAV 

Har noe kunnskap om førstehjelp. 
Utfører førstehjelp med mye veiledning. 

MIDDELS 

Har grunnleggende kunnskap om førstehjelp. 
Utfører hensiktsmessig førstehjelp, og ber om veiledning ved behov. 



 

 

HØY 

Har meget gode kunnskaper og ferdigheter. 
Utfører førstehjelp selvstendig, og reflekterer over valgene sine. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Helsefremmende tiltak 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 5 
 
Foreslå tiltak som fremmer 
hygiene, forebygger 
sykdommer og hindrer smitte. 
 

 
 
Kunne beskrive sammenhengen 
mellom hygiene, smittefare og 
sykdommer. 
Ha kjennskap til ulike 
hygienetiltak. 
Ha bevissthet om egen hygiene. 
 

LAV 

Har noe kunnskap om hygiene og hygieniske prinsipper. 
Kan utføre enkle hygienetiltak med mye veiledning. 

MIDDELS 

Anvender hygieniske prinsipper, og kan delvis begrunne sine valg.  
Kan be om veiledning ved behov. 

HØY 

Anvender hygieniske prinsipper, og reflekterer meget godt over eget arbeid. 
Er en god rollemodell. 

 

Nr. 6 
 
Gjennomføre tiltak som kan 
bidra til å forebygge ensomhet, 
mobbing og diskriminering. 
 

 
 
Ha kjennskap til hva mobbing er 
og til tegn på at barn og unge 
blir mobbet. 
Ha kjennskap til hva 
diskriminering er. 
Ha kjennskap til tiltak som kan 

LAV 

Har noe kjennskap til begrepet mobbing og diskriminering. 
Kan i liten grad observere kjennetegn på mobbing og diskriminering. 
Deltar i arbeidet med tett oppfølging og veiledning. 

MIDDELS 

Kan delvis observere barn og unge som er i faresonen. 
Kan komme med eksempler på tiltak, og kan begrunne disse tiltakene. 
Utfører forebyggende tiltak med noe veiledning. 



 

 

forebygge mobbing og 
diskriminering. 
Ha kjennskap til forebygging av 
ensomhet blant barn og unge. 
Kunne gjennomføre tiltak. 

HØY 

Observerer barn og unge som er i faresonen, og kan foreslå å gjennomføre tiltak i 
samråd med øvrige ansatte. 
Har kjennskap til egen kompetanse og egen begrensning i forhold til problemstillingen. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Helsefremmende tiltak 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 7 
 
Gjennomføre tiltak som kan 
bidra til å forebygge 
kriminalitet  
 

 
 
Kjennskap til kriminalitet og 
hvorfor det oppstår kriminalitet 
blant barn og unge 
Kunne gjennomføre holdnings 
skapende arbeid blant barn og 
unge 
Ha kjennskap oppvekstmiljøets 
betydning for en evt. kriminell 
utvikling 

LAV 

Kjenner til de ulike begrepene. 
Kjenner til ulike forebyggende tiltak. 
Deltar i gjennomføringen av holdningsskapende arbeid. 
Trenger mye hjelp og støtte. 

MIDDELS 

Ser i noen grad sammenhengen mellom oppvekstmiljø og utvikling av kriminalitet. 
Gir eksempler på enkle tiltak. 
Utfører aktiviteter med veiledning og støtte. 

HØY 

Ser den store sammenhengen mellom oppvekstmiljø og utvikling av kriminalitet. 
Tar selvstendige valg i forhold til ulike tiltak. 
Har kjennskap til egen kompetanse og egen begrensning i forhold til problemstillingen. 

 
 

Nr. 8 
 
Gjennomføre tiltak som kan 
bidra til å forebygge bruk av 
rusmidler og tobakk   
 

 
 
Være bevisst egne holdninger 
til rusmidler og tobakk 
Ha kjennskap til ulike 
rusforebyggende tiltak. 
Kunne gjennomføre relevante 
tiltak. 

LAV 

Har noe innsikt i egne holdninger. 
Deltar på gjennomføringen av tiltak, holdningsskapende arbeid. 

MIDDELS 

Har i stor grad innsikt i egne holdninger. 
Kjenner til noen forebyggende tiltak, og setter seg inn i bruken av dette. 
Deltar i aktiviteter med tett veiledning. 



 

 

HØY 

Har et bevisst forhold til egne holdninger, og har evne til å endre egne synspunkter. 
Har en grundig kjennskap til forebyggende tiltak, og kan anvende disse tiltakene. 
Har kjennskap til egen kompetanse og egen begrensning i forhold til problemstillingen. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Helsefremmende tiltak 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen” 

 

Nr. 9 
 
Identifisere tegn på 
omsorgssvikt og andre 
bekymringsfulle forhold og 
varsle i tråd med gjeldende 
regelverk  
 

 
 
Ha kjennskap til gjeldende 
regelverk og varslingsrutiner. 
Ha kjennskap til hva 
omsorgssvikt er, og hvilke 
konsekvenser omsorgssvikt kan 
ha for barn og unge. 
Kunne observere tegn på at 
barn og unge opplever 
omsorgssvikt eller andre 
bekymringsfulle forhold 

LAV 

Kjenner til hva omsorgssvikt er. 
Kjenner til det gjeldende regelverk. 
Kan identifisere tegn som kan tyde på omsorgssvikt. 
Kan meddele sine bekymringer til andre ansatte. 

MIDDELS 

Kan forklare hva omsorgssvikt er, og ser i noen grad tegn til dette. 
Forklarer innholdet i gjeldende regelverk, og kjenner til og bruker varslingsrutiner. 

HØY 

Viser stor faglig innsikt og ser sammenhengen mellom teori og praktisk tilnærming. 
Viser god evne til samarbeid med kollegaer, hjelpetjenester o.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Kommunikasjon og samhandling 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 1 
 
Kommunisere og samhandle 
med barn, unge og foresatte 
 

 
 
Vise anerkjennende 
kommunikasjon gjennom å 
lytte, å vise innlevelse, å vise 
empati, adekvat kroppsspråk 
å være tilstedeværende, å 
tilpasse seg ulike situasjoner og 
å vise respekt. 

LAV 

Har kjennskap til hva som er god kommunikasjon, og hva som kreves i ulike situasjoner. 
Mestrer delvis kriteriene, og har behov for mye veiledning. 

MIDDELS 

Har kunnskap om hva som er god kommunikasjon og, hva som kreves i de ulike 
situasjoner. 
Mestrer kommunikasjon og samhandling godt og kan delvis begrunne egne valg. 

HØY 

Har god kunnskap om hva som er god kommunikasjon og, og hva som kreves i de ulike 
situasjoner. 
Mestrer kommunikasjon og samhandling meget godt og viser god refleksjon rundt egen 
kommunikasjon og samhandling. 
Bruker denne kunnskapen i nye situasjoner. 

 

Nr. 2 
 
Legge til rette for utvikling av 
barn og unges selvfølelse og 
identitet 
 

 
 
Se og ta på alvor barn og unge. 
Vise respekt for andres 
meninger og holdninger. 
Sette grenser. 
Være anerkjennende og 
bekreftende i møte med barn 

LAV 

Har kjennskap til hvordan man tilrettelegger for utvikling av barn og unges selvfølelse og 
identitet. 
Mestrer delvis kriteriene, og har behov for mye veiledning. 

MIDDELS 

Har kunnskap om hvordan man tilrettelegger for utvikling av barn og unges selvfølelse 
og identitet. 
Mestrer kriteriene godt og kan delvis begrunne egne valg. 



 

 

og unge. 
Opptre støttende ut ifra 
brukernes ulike forutsetninger. 

HØY 

Har god kunnskap om hvordan man tilrettelegger for utvikling av barn og unges 
selvfølelse og identitet. 
Mestrer kriteriene meget godt og viser god refleksjon rundt egen rolle. 
Bruker denne kunnskapen i nye situasjoner 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Kommunikasjon og samhandling 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 3 
 
Legge til rette for tiltak som 
styrker barn og unges evne og 
vilje til medvirkning og til å ta 
ansvar 
 

 
 
Ta barn og unge på alvor. 
Møte ulike innspill med respekt 
og være en tydelig voksen. 

LAV 

Har kjennskap til hvordan man tilrettelegger for tiltak som styrker barn og unges evne og 
vilje til medvirkning og til å ta ansvar. 
Mestrer delvis kriteriene, og har behov for mye veiledning. 

MIDDELS 

Har kunnskap om hvordan man tilrettelegger for tiltak som styrker barn og unges evne 
og vilje til medvirkning og til å ta ansvar.  
Mestrer kriteriene godt og kan delvis begrunne egne valg. 

HØY 

Har god kunnskap om hvordan man tilrettelegger for tiltak som styrker barn og unges 
evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar. 
Mestrer kriteriene meget godt og viser god refleksjon rundt egen rolle. 
Bruker denne kunnskapen i nye situasjoner. 

 

Nr. 4 
 
Veilede barn og unge i etiske 
spørsmål. 

 
 
Være en rollemodell 
Kunne undre seg sammen med 
barn og unge 
Ta aktivt del i planlagte 
temaaktiviteter rundt etiske 
spørsmål 

LAV 

Har kjennskap til hvordan man veileder barn og unge i etiske spørsmål. 
Mestrer delvis kriteriene, og har behov for mye veiledning. 

MIDDELS 

Har kunnskap om hvordan man veileder barn og unge i etiske spørsmål. 
Mestrer kriteriene godt og kan delvis begrunne egne valg. 



 

 

HØY 

Har god kunnskap om hvordan man veileder barn og unge i etiske spørsmål. 
Mestrer kriteriene meget godt og viser god refleksjon rundt egen rolle.  
Bruker denne kunnskapen i nye situasjoner. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Kommunikasjon og samhandling 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 5 

Bruke strategier for 
konflikthåndtering og veilede 
barn og unge i å håndtere 
konflikter. 

 
 
Være en rollemodell 
Være tydelig i grensesetting 
Ta initiativ til å forebygge 
konflikter 
Kunne støtte barn og unge i 
deres konfliktløsninger 
 

LAV 

Har kjennskap til konflikthåndtering. 
Mestrer delvis kriteriene, og har behov for mye veiledning. 

MIDDELS 

Har kunnskap om konflikthåndtering. 
Mestrer kriteriene godt og kan delvis begrunne egne valg. 

HØY 

Har god kunnskap om konflikthåndtering. 
Mestrer kriteriene meget godt og viser god refleksjon rundt egen rolle. 
Bruker denne kunnskapen i nye situasjoner. 

 

Nr. 6 

Samarbeide med foresatte, 
kollegaer og andre 
samarbeidspartnere om 
aktiviteter og tiltak for barn og 
unge. 

 
 
Være åpen og fleksibel 
Ta initiativ til samarbeid 
Ta aktivt del i og vise 
engasjement i tiltakene 
Kjenne til egne begrensninger i 
forhold til sin fagkompetanse 

LAV 

Har kjennskap til ulike samarbeidspartnere og ulike aktuelle aktiviteter og tiltak. 
Mestrer delvis kriteriene, og har behov for mye veiledning. 

MIDDELS 

Har kunnskap om ulike samarbeidspartnere og ulike aktuelle aktiviteter og tiltak. 
Mestrer kriteriene godt og kan delvis begrunne egne valg. 



 

 

HØY 

Har god kunnskap om ulike samarbeidspartnere og ulike aktuelle aktiviteter og tiltak. 
Mestrer kriteriene meget godt og viser god refleksjon rundt egen rolle. 
Bruker denne kunnskapen i nye situasjoner. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Kommunikasjon og samhandling 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 7 
 
Iverksette tiltak som bidrar til å 
styrke barn og unges sosiale 
kompetanse. 

 
 
Kunne tilrettelegge relevante 
aktiviteter. 
Kunne gi positiv respons på 
barn og unges positive atferd. 
Være en rollemodell i positiv 
atferd. 

LAV 

Har kjennskap til tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse. 
Mestrer delvis kriteriene, og har behov for mye veiledning. 

MIDDELS 

Har kunnskap om tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse. 
Mestrer kriteriene godt og kan delvis begrunne egne valg. 

HØY 

Har god kunnskap om tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse. 
Mestrer kriteriene meget godt og viser god refleksjon rundt egen rolle. 
Bruker denne kunnskapen i nye situasjoner. 

 
 

Nr. 8 
 
Drøfte hva rollemodeller betyr i 
barn og unges 
sosialiseringsprosess. 

 
 
Være bevisst egen atferd. 
Være konsekvent i valg og 
begrunnelser. 

LAV 

Har kjennskap til rollemodellens betydning og mestrer delvis egen praksis. 
Har behov for mye veiledning og konkretisering. 

MIDDELS 

Har kunnskap om rollemodellens betydning og mestrer å være en god rollemodell. 
Kan delvis begrunne egne valg. 



 

 

HØY 

Har god kunnskap om rollemodellens betydning og mestrer å være en meget tydelig og 
konsekvent rollemodell. 
Reflekterer godt rundt egen rolle. 
Bruker denne kunnskapen i nye situasjoner. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Yrkesutøvelse 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 1 
 
Planlegge, gjennomføre, 
vurdere og dokumentere 
pedagogiske aktiviteter 
tilpasset alder, funksjonsnivå, 
kulturtilhørighet og 
livssituasjon   
 

 
 
Ha kunnskap om de ulike 
utviklingsområder og utvikling 
på alderstrinn 
Elevens/ lærlingens 
planleggingsprosess – utførelse 
og anvendelse 
Ha evne til faglig refleksjon i 
forhold til egen rolle 
Ha evne til faglig refleksjon 
Elevens/ lærlingens 
dokumentasjon 
 

LAV 

Deltar i planlegging sammen med instruktør. 
Utfører arbeidsoppgavene med veiledning og hjelp underveis. 
Deltar i vurdering sammen med instruktør. 
Dokumenterer utført arbeid med veiledning/hjelp. 

MIDDELS 

Planlegger arbeidsoppgaven med noe veiledning. 
Gjennomfører i tråd med plan. Ber om hjelp ved behov. 

Vurderer eget arbeid i samsvar med fastsatte rutiner. 

Dokumenterer utført arbeid etter anvisning. 

HØY 

Planlegger arbeidsoppgaver og ser disse i sammenheng med forutsetninger og øvrige 
rammer. 
Gjennomfører arbeidsoppgaver selvstendig og ser dem i sammenheng med 

forutsetninger og øvrige rammer. Viser kreativitet og fleksibilitet. 

Vurderer og reflekterer over kvaliteten av eget arbeid.  

Er selvstendig og begrunner sine valg faglig. 

Tar selvstendig ansvar for å dokumentere arbeidet, og peker på mulige forbedringer. 
 

Nr. 2 
 
Bruke observasjon og 

 
 
Bruke ulike 

LAV 

Kjenner til ulike kartleggings- og observasjonsmetoder. 
Kjenner til motivasjonsfaktorer. 
Har behov for mye veiledning. 



 

 

motivasjon som redskaper i 
planleggingen og 
gjennomføringen av arbeidet 

observasjonsmetoder som 
grunnlag for planlegging og 
gjennomføring av ulike 
aktiviteter. 
Bruke ulike motivasjonsfaktorer 
i planlegging og 
gjennomføringsarbeidet. 

MIDDELS 

Kan bruke ulike kartleggings- og observasjonsmetoder. 
Kan bruke motivasjon i planlegging og støtte barn/gruppe i gjennomføring på en 
selvstendig måte. 

HØY 

Begrunner valg og behersker observasjon som verktøy i planleggingsprosessen. 
Anvender og begrunner valg av ulike motivasjonsfaktorer. 
Er selvstendig og begrunner og reflekterer faglig.  

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Yrkesutøvelse 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 3 
 
Gjennomføre aktiviteter som 
stimulerer barns språklige, 
intellektuelle, emosjonelle og 
motoriske utvikling  
 

 
 
Kjenne til alderstypiske trekk 
innen de ulike områdene og 
beherske å stimulere barns 
utvikling. 
Tilpasse aktiviteter ut fra barn 
alder-, modning og 
funksjonsnivå 

LAV 

Gjennomfører aktiviteter med veiledning, som stimulerer noen utviklingsområder. 
Har behov for mye veiledning. 

MIDDELS 

Gjennomfører selvstendig aktiviteter som stimulerer noen utviklingsområder. 
Har behov for noe veiledning. 

HØY 

Gjennomfører aktiviteter som stimulerer alle utviklingsområder på en selvstendig måte. 
Viser god faglig refleksjon og refleksjon rundt egen rolle. 

 

Nr. 4 
 
Legge til rette for lek ut fra den 
betydningen lek har for barns 

 
 
Gjøre rede for lekens betydning 
for barns læring, utvikling og 

LAV 

Kan legge til rette for lek med noe veiledning. 



 

 

læring, utvikling og 
sosialisering. 
 

sosialisering. 
Legge til rette for ulike 
lekeaktiviteter tilpasset alder-, 
modnings- og funksjonsnivå. 
Forstå lekens betydning i 
sosialiseringsprosessen. 
 

MIDDELS 

Kan selvstendig legge til rette for lek, og delvis begrunne egne valg. 

HØY 

Mestrer tilrettelegging for lek på en selvstendig måte, og reflekterer meget godt faglig 
over egne valg og egen rolle. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Yrkesutøvelse 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 5 
 
Tilpasse leke-, idretts- og 
friluftsaktiviteter til ulike 
årstider, natur og miljø. 

 
 
Kunne benytte natur og ulike 
årstider til fysisk utfoldelse, 
leke- og læringsarena  
Kunne vise respekt for naturen, 
og benytte seg av naturens 
mangfold 

LAV 

Kan i noen grad tilpasse leke-, idretts- og friluftsaktiviteter til ulike årstider, natur og 
miljø. 
Har kjennskap til og noe forståelse for naturens mangfold. 
Har behov for mye veiledning. 

MIDDELS 

Kan i middels grad tilpasse leke-, idretts- og friluftsaktiviteter til ulike årstider, natur og 
miljø. 
Kan benytte seg av naturens mangfold. 

HØY 

Kan i svært stor grad tilpasse leke- idretts- og friluftsaktiviteter tilpasset ulike årstider, 
natur og miljø. 
Viser spontanitet og fleksibilitet i arbeidet, og reflekterer godt over egne valg og rolle. 

 

Nr. 6 
 
Gjennomføre aktiviteter knyttet 
til kunst og kultur. 

 
 
Kunnskap om kulturbegrepet og 
kunstbegrepet. 

LAV 

Har kjennskap til sentrale begrep. 
Kan gjennomføre aktiviteter med veiledning. 



 

 

 Kunne tilrettelegge varierte 
aktiviteter. 
Kunne motivere og engasjere til 
aktivitetene. 

MIDDELS 

Gjennomfører aktiviteter på en selvstendig måte. 
Kommer med forslag til aktiviteter. 
Formidler kunnskap om kunst og kultur. 

 

HØY 

Tar ansvar for og gjennomfører varierte aktiviteter.  
Formidler og anvender kunnskap om kunst og kultur, og reflektere over prosess og 
produkt. 
Viser god evne til motivasjon og engasjement av barn/elev/ gruppe. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Yrkesutøvelse 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 7 
 
Bidra til å bygge sosiale 
nettverk for barn og unge i 
samarbeid med deres foresatte. 
 

 
 
Se betydningen av sosiale 
nettverk 
Skape arena for trivsel og 
samhandling for både 
barn/unge og foresatte 
 

LAV 

Tar imot og videreformidle beskjeder. 
Deltar i trivselstiltak. 

MIDDELS 

Er imøtekommende i den daglige samtale. 
Kan sette i gang tiltak som bygger sosiale nettverk. 
Bidrar i tiltak i arbeidet om sosiale nettverk. 

HØY 

Viser initiativ, engasjement i møtet med foresatte. 
Kan danne relasjoner barn i mellom, sette i gang tiltak, gjennomføre og evaluere 
tiltakene. 
Tar initiativ til trivselstiltak, og samhandler med foresatte. 

 

Nr. 8 
 
Følge gjeldende regelverk for 
taushetsplikt og personvern. 

 
 
Gjøre rede for hva taushetsplikt 
og personvern betyr og 

LAV 

Kan overholde taushetsplikten og kjenner til gjeldene regelverk for personvern. 



 

 

 innebærer. 
 

MIDDELS 

Gjør rede for taushetsplikt og personvern. 

HØY 

Kan drøfte og forstår konsekvenser ved brudd av lovverket. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Yrkesutøvelse 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 9 
 
Tilberede mat og måltider for 
barn og unge i tråd med 
gjeldende regelverk og 
retningslinjer for mat og 
måltider. 

 
 
Tilberede varierte måltider og 
begrunne valg av råvarer. 
Kjenne betydningen mat har for 
barn og unges helse, trivsel og 
motivasjon. 
Kjenne gjeldende regelverk og 
retningslinjer. 

LAV 

Kjenner sentrale begrep. 
Deltar i måltider planlagt av andre. 

MIDDELS 

Kan i noen grad selvstendig tilberede måltider 
Kan komme med forslag til varierte råvarer. 
Er i noen grad bevisst sin rolle som rollemodell. 

HØY 

Tilbereder varierte måltider med fokus på trivsel og helse. 
Begrunner gjennomføring og valg av råvarer godt faglig, i tråd med gjeldende regelverk 
og retningslinjer. 
Er svært bevisst sin rolle som rollemodell. 

 

Nr. 10 
 
Gjennomføre aktiviteter i tråd 
med universell utforming av 

 
 
Ha kjennskap til ulike 
forutsetninger og behov i 

LAV 

Har noe kjennskap til forutsetningene og ulike behov. 
Har behov for mye veiledning for tilretteleggingen og gjennomføringen. 



 

 

produkter og tjenester. 

 

tilretteleggingen av aktiviteter. 
Vise fleksibilitet. 

MIDDELS 

Har kunnskaper om helhetlig planlegging og gjennomføringen av aktiviteter. 
Har behov for noe veiledning i sin gjennomføring. 

HØY 

Mestrer godt å planlegge og gjennomføre aktiviteter ut ifra alle forutsetninger og ulike 
behov. 
Viser stor evne til fleksibilitet og refleksjon. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Yrkesutøvelse 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 11 

Utføre arbeidet i tråd med 
ergonomiske prinsipper og 
gjeldende regelverk for helse, 
miljø og sikkerhet. 

 

 
 
Kunnskap om ergonomi. 
Kjenne HMS-regelverket. 
Kjenne til ulike hjelpemidler. 

LAV 

Har kjennskap til sentrale begreper og regelverket. 
Har behov for mye veiledning for å arbeide i tråd med dette. 

MIDDELS 

Utfører arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og deler av HMS-regelverket. 
Har behov for noe veiledning. 

HØY 

Utfører arbeidet svært bevisst I tråd med ergonomiske prinsipper og HMS-regelverket. 
Veileder andre på disse områdene. 

 

Nr. 12 

Bruke digitale verktøy, utøve 
kildekritikk og ta hensyn til 

 
 
Kunnskap om og ferdigheter 
med digitale verktøy. 

LAV 

Viser noen digitale ferdigheter. 
Har noe kjennskap til sentrale begrep. 
Har behov for mye veiledning. 



 

 

personvern og opphavsrett. 

 

Kunnskap om personvern og 
opphavsrett. 

MIDDELS 

Har gode digitale ferdigheter. 
Har kunnskap om personvern og opphavsrett. 
Har behov for noe veiledning i forhold til nettbruk. 

HØY 

Har svært god kompetanse på digitale ferdigheter og veileder gjerne andre. 
Viser refleksjon rundt personvern og opphavsrett, og er svært bevisst sitt ansvar ved 
publisering av dokumenter, bilder etc. 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Yrkesutøvelse 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
“Eleven/ lærlingen”: 

 

Nr. 13 
 
Utføre arbeidet i henhold til 
gjeldende regelverk og 
yrkesetiske retningslinjer  
 

 
 
Følge gjeldende regelverk – 
arbeidstakers rettigheter og 
plikter. 

LAV 

Har uregelmessig oppmøte, tar pauser uten avtale og/eller korttidsfravær. 
Er passiv. 

Fullfører ikke alltid tilviste oppgaver. 

Tar ikke eget initiativ til å fullføre oppgaver. 

Er i begrenset stand til å utføre tilviste oppgaver. 

Har høyt styrings og/eller støttebehov. 

MIDDELS 

Møter presis i henhold til arbeidstid og avtaler. 
Fullfører tilviste oppgaver. 

Utfører tilviste oppgaver effektivt og sikkert. 

HØY 

Justerer om nødvendig arbeidstiden og pauser for å ta ansvar og oppnå maksimalt 
læringsutbytte. 
Tar initiativ til å utføre ulike oppgaver ved ledig kapasitet. 
Utfører tildelte arbeidsoppgaver med høy kvalitet og sikrer læringsutbytte med aktiv 
bruk av arbeidslogg og faglige refleksjoner. 

 

 


