
          

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

 

Sikkerhetsfaget 

Sikkerhetsplanlegging 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

planlegge og gjennomføre 

risikoanalyser for 

virksomheter og ulike 

arbeidsprosesser i samsvar 

med gjeldende regelverk 

 

Hvilke eksterne trusler/farer 

bedriften kan være utsatt 

for? 
LAV 

Noe forståelse for sammenhengen mellom risiko og sannsynlighet og 

konsekvens.  

MIDDELS 

Vet at risiko er lik sannsynlighet x konsekvens. Kan gjøre rede for sannsynlighet 

og konsekvens for eksterne trusler. 

HØY 

Kan i tillegg til og kunne gjøre rede for sannsynlighet og trusler i en bedrift, 

komme med forbedringsalternativ og løsningsforslag. 

 

vurdere og prosjektere ulike 

sikkerhetstiltak som kan 

redusere risiko 

 

Lag en 

sikkerhetsanalyse/vurdering, 

ta utgangspunkt i et objekt. 

LAV 
Har noe forståelse for gjennomføring av sikkerhetsanalyse. 

MIDDELS 

Tilfredsstilende forståelse for gjennomføring av sikkerhetsanalyse. 

HØY 

Meget god forståelse av sikkerhetsanalyse. Tar egne vurderinger som kan 

redusere risiko, også med tanke på kostnad  



 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

vurdere og oppdatere 

beredskapsplaner i samsvar 

med gjeldende risikobilde 

 

Vurdere beredskapsplan. 

LAV 

Har noe forståelse for beredskapsarbeid og planlegging. 

MIDDELS 

Tilfredsstillende forståelse for beredskapsarbeid og planlegging. Vet hensikten 

med en beredskapsplan. 

HØY 

 Kan oppdatere en beredskapsplan I hht.  gjeldende risikobilde og evt. endringer. 

 

planlegge og gjennomføre 

beredskapsøvelser for 

virksomheter  

 

Planlegg en brannøvelse. 

LAV 

Noe forståelse for brannvern. 

MIDDELS 

Kan lage en plan for møteplasser, evakuering, og rømming.  

 

HØY 

Meget god forståelse for prosedyrer og instrukser.  

Forstår hensikten med brannvern og øvelser. 

 



 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

kontrollere og vurdere et 

system for internkontroll i 

samsvar med gjeldende 

regelverk 

 

Gjøre rede for hvilke 

rapporteringsmuligheter det 

finnes for brudd på intern 

kontroll . 

LAV 

Noe kjennskap til internkontroll og rapportering av brudd. 

MIDDELS 

Tilfredsstilende forståelse for rapporteringsmuligheter av brudd på 

internkontroll. 

HØY 

Kan utarbeide planer og forbedringsforslag på internkontroll.  

Kan selv håndtere og lukke avvik. 

 

planlegge og gjennomføre 

en vernerunde for 

virksomheter i samsvar med 

gjeldende regelverk 

 

Hvilke oppgaver har 

verneombud i en bedrift.  

Kunne gjøre rede for lover 

og regler som regulerer 

verneombudsoppgaven. 

LAV 

Noe forståelse for verneombudets oppgaver. 

MIDDELS 

Tilfredsstillende kjennskap til oppgaver som tilfaller verneombud.  

Kjennskap til aktuelle lover og regler. 

HØY 

Meget god kjennskap til oppgaver som tilfaller verneombud og aktuelle lover og 

regler. 

 



 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

veilede kollegaer og 

informere kunder om 

virksomhetens krav til etikk 

og publikumsvennlig atferd 

 

Forventninger fra publikum 

til deg som vekter. LAV 

Noe kjennskap til gjennomføring av vektertjenester, i hht. bransjens krav og 

etiske rammer. 

MIDDELS 

Arbeidet gjennomføres med rimelig god standard på sluttprodukt eller tjenester 

i henhold til bransjens krav og etiske rammer. 

HØY 

Arbeidet gjennomføres med meget god standard på sluttprodukt eller tjenester i 

henhold til bransjens krav og etiske rammer.  

Adferd, taushetsplikt, personvern, skikk og bruk, holdninger, kroppsspråk, 

kommunikasjon.  
 

gjøre rede for virksomhetens 

strategi, organisering, 

tjenester, produkter og 

markedssituasjon 

 

 

Hvilke tjenester og 

produkter kan din bedrift 

tilby. 
LAV 

Noe kjennskap til bedriftens tjenester og produkter. 

MIDDELS 

Tilfredsstilende eller god kompetanse om bedriftens tjenester og produkter. 

HØY 

Meget god kjennskap til bedriftens tjenester og produkter. Også kjennskap til 

bedriftens visjon og bedriftskultur.  

 



 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

gjøre rede for tjenester og 

produkter som 

sikkerhetsbransjen kan tilby, 

og vurdere bransjens 

oppgaver med utgangspunkt 

i samfunnets 

sikkerhetsbehov 

 

Hvilke tjenester og 

produkter kan bransjens 

tilby. 
LAV 

Har noe kjennskap til bransjens tjenester og produkter 

MIDDELS 

Tilfredsstilende eller god kompetanse om bransjens tjenester og produkter 

HØY 

Meget god kjennskap til bransjens tjenester og produkter. Også kjennskap til 

bransjens visjon og bedriftskultur. 

 

lage og vurdere 

opplæringsplaner for 

stasjonære og patruljerende 

vektertjenester  

 

Kunne sette opp en plan for 

opplæring av stasjonære 

vektertjenester. 
LAV 

Noe kjennskap til  opplæringsplan for stasjonære vektertjenester. 

MIDDELS 

Kan sette opp en opplæringsplan for stasjonære vektertjenester.  

HØY 

Kan sette opp en opplæringsplan for stasjonære vektertjenester.  

Har god kjennskap til arbeidsmiljøloven.  

 



 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

planlegge og gjennomføre 

en befaring i en virksomhet, 

utarbeide tilbud og kontrakt 

for stasjonære og 

patruljerende 

vektertjenester 

 

Hvilke trusler skal bedriften 

sikre seg i mot? LAV 

Noe forståelse for enkelte trusler mot en bedrift. 

MIDDELS 

Har tilfredsstillende kjennskap til div. trusler som kan ramme en bedrift.  

HØY 

Har meget god kjennskap til div. trusler som kan ramme en bedrift, og kan 

komme med løsninger. 

 

lage instruks for stasjonære 

og patruljerende 

vektertjenester   

 

Hva må en instruks 

inneholde? LAV 

Noe forståelse for instruks, og hva den inneholder. 

MIDDELS 

Har kjennskap til hva en instruks for et spesifikt objekt må inneholde.   

Kan skrive og planlegge en instruks. 

HØY 

Meget god kjennskap til hva en instruks for et spesifikt objekt må inneholde, og 

kan skrive/planlegge en instruks. Har forståelse for hensikt og bakgrunn for en 

instruks. 

 



 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

lage turnusplaner for 

stasjonære og patruljerende 

vektertjenester i samsvar 

med gjeldende regel- og 

avtaleverk  

 

Lag en turnusplan for 

patruljerende 

vektertjenester. 
LAV 

Kan  med veiledning lage en enkel turnusplan. 

MIDDELS 

Kan lage en turnus/arbeidsplan for patruljerende vektertjenester, og se til at 

denne fungerer og blir fulgt. 

HØY 

Kan lage en turnus/arbeidsplan for patruljerende vektertjenester, og se til at 

denne fungerer og blir fulgt. Tar hensyn til gjeldende regler og avtaleverk. 

 

planlegge tiltak for helse, 

miljø og sikkerhet for 

stasjonære og patruljerende 

vektertjenester 

 

HMS 

LAV 

Har noe kjennskap til påkrevd/anbefalt utstyr, personsikkerhet, sikkerhetstiltak, 

trygghet og ergonomi. 

MIDDELS 

Har tilfredsstillende kjennskap til påkrevd/anbefalt utstyr, personsikkerhet, 

sikkerhetstiltak, trygghet og ergonomi. 

HØY 

Har fremragende  kjennskap til påkrevd/anbefalt utstyr, personsikkerhet, 

sikkerhetstiltak, trygghet og ergonomi. 

 



 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

informere kunder om 

integrerte 

sikkerhetssystemer og 

fysiske, tekniske og manuelle 

sikkerhetstiltak  

 

Prosjekter et 

innbruddsalarmanlegg. LAV 

Noe forståelse for funksjonene  til ett innbruddsalarmanlegg. 

MIDDELS 

Kan sammen med veileder prosjektere ett innbruddsalarmanlegg. 

HØY 

Kan selvstendig prosjektere ett fungerende innbruddsalarmanlegg, i hht. FG sine 

krav. 

 

planlegge og gjennomføre 

opplæring i stasjonære og 

patruljerende 

vektertjenester 

 

Lag en opplæringsplan. 

LAV 

Noe kjennskap til  opplæringsplan for vektertjenester.  

MIDDELS 

Kan sette opp en opplæringsplan for  vektertjenester.   

HØY 

Kan sette opp en opplæringsplan for  vektertjenester.  

Har god kjennskap til arbeidsmiljøloven.  

 



Sikkerhetsfaget 

Sikkerhetsarbeid 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE  

 

utføre stasjonære og 

patruljerende 

vektertjenester i samsvar 

med gjeldende regelverk og 

bransjens, kundens og 

publikums krav til 

leveransekvalitet, service og 

effektivitet 

 

Gjennomføre patruljerende 

vakttjenester på et objekt. LAV 

Arbeidet gjennomføres med noe faglig standard i henhold til bransjens krav og 

rammer 

MIDDELS 

Arbeidet gjennomføres med rimelig god standard og tjenester i henhold til 

bransjens krav og rammer. 

HØY 

Arbeidet gjennomføres med faglig høy standard og tjenester i henhold til 

bransjens krav og rammer. 

 

vurdere og gjennomføre 

tiltak for helse, miljø og 

sikkerhet i stasjonære og 

patruljerende 

vektertjenester 

 

HMS 

LAV 

Har noe kjennskap til påkrevd/anbefalt utstyr, personsikkerhet, sikkerhetstiltak, 

trygghet og ergonomi. 

 

MIDDELS 

Har tilfredsstillende kjennskap til påkrevd/anbefalt utstyr, personsikkerhet, 

sikkerhetstiltak, trygghet og ergonomi. 

 

HØY 

Har meget god  kjennskap til påkrevd/anbefalt utstyr, personsikkerhet, 

sikkerhetstiltak, trygghet og ergonomi. 

 

 

 



 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

utføre førstehjelp på et 

skadested 

 

Førstehjelp og 

skadestedsledelse. LAV 

Har kjennskap til og kan med veiledning gjennomføre førstehjelp og  noe 

skadestedsledelse. 

MIDDELS 

Kan tilfredsstillende gjennomføre førstehjelp og skadestedsledelse. Kan tilegne 

seg hjelp fra utenforstående  og varsle nødvendige instanser.  

HØY 

Kan med meget god standard gjennomføre førstehjelp og skadestedsledelse. 

Kan tilegne seg hjelp fra utenforstående og varsle nødvendige instanser.  

Vet hvilke forventninger som stilles til deg som første mann på skadested. 
 

planlegge, utføre og vurdere 

oppgaver knyttet til 

brannvern i en virksomhet i 

samsvar med gjeldende 

regelverk 

 

Kunne gjennomføre en 

brannvernrunde. LAV 

Noe kjennskap til hva en brannvernrunde går ut på. 

MIDDELS 

Kan gjennomføre en brannvernrunde i  henhold til instruks. 

HØY 

 Kan gjennomføre en brannvernrunde i  henhold til instruks og kan komme med 

forbedringsforslag. 

 



 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

forebygge og håndtere 

konfliktsituasjoner i samsvar 

med gjeldende regelverk og 

sikkerhetsbransjens etiske 

retningslinjer 

 

Ha kjennskap til 

regelverk/lovverk. (hva kan 

vekter gjøre/ikke gjøre) 
LAV 

Noe kjennskap til lover og paragrafer innen vekteryrket. 

MIDDELS 

Har kjennskap til lover og paragrafer innen vekteryrket. 

HØY 

Kan gjøre rede for lover og paragrafer som regulerer vekterens plikter og 

rettigheter. 

 

betjene alarmanlegg, 

automatisk 

adgangskontrollanlegg og tv-

overvåkingsanlegg i samsvar 

med gjeldende regelverk 

 

Betjene et 

innbruddsalarmanlegg. LAV 

Kan slå av og på et innbruddsalarmanlegg og kan resette et anlegg. 

MIDDELS 

Har god kjennskap til et innbruddsalarmanlegg,  vet også forskjell på sone og 

områdeinndeling. 

HØY 

Har god kjennskap til et innbruddsalarmanlegg, vet også forskjell på sone og 

områdeinndeling. Kan tvangsstyre et anlegg manuelt. 

 



 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

vurdere og iverksette 

sikkerhetstiltak knyttet til 

akutte trusler mot person og 

eiendom  

 

Ran. 

LAV 

Ha kjennskap til opptreden under ett ran. 

MIDDELS 

Kan gjenfortelle opptreden under ett ran.  Enkel forebygging.  

HØY 

Kan gjenfortelle opptreden under og etter ran.  Innføre forebyggende tiltak. 

 

bruke tilgjengelige tekniske 

og manuelle hjelpemidler 

knyttet til virksomhetens 

stasjonære og patruljerende 

vektertjenester 

 

Dokumentasjon/ 

Tidsregistrersystem. LAV 

Har noe kjennskap til bruk av dokumentasjon og tidsregistreringssystemer i 

tjeneste. 

MIDDELS 

Kan bruke dokumentasjon og tidsregistreringssystemer i tjeneste. 

HØY 

Kan bruke dokumentasjon og tidsregistreringssystemer i tjeneste. Vet i tillegg 

hvorfor dokumentasjon og tidsregistreringssystem brukes. 

 



 

Sikkerhetsfaget 

Rapportering 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

planlegge, utføre og 

dokumentere en 

kvalitetsrevisjon av en 

sikkerhetsleveranse og 

vurdere tiltak som kan 

forbedre oppdragets kvalitet 

 

 

 

Vurdere tiltak som forbedrer 

oppdragets kvalitet. LAV 

Har noe kjennskap til forbedringstiltak. 

MIDDELS 

Kan komme med forbedringstiltak, og sette disse ut i drift, ut i fra eksisterende 

kvalitetssystem. 

HØY 

Kan  komme med forbedringstiltak, og sette disse ut i drift. Ternker også på 

kostnadsramme. 

 

utarbeide skriftlige rapporter 

om observasjoner og 

hendelser ved stasjonære og 

patruljerende 

vektertjenester 

 

Gi eksempel på 

observeringsrapport. LAV 

Vet hva en observasjonsrapport er. 

MIDDELS 

Kan beskrive og skrive en observeringsrapport. 

HØY 

Kan beskrive og skrive en observeringsrapport.  Vet grunnen til at dette blir 

brukt. 

 

 



 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

 

 

registrere og dokumentere 

sikkerhetsrelaterte avvik, 

vurdere tendenser i avvikene 

og foreslå risikoreduserende 

tiltak   

 

Lag rapport på avvik. Foreslå 

tiltak for og redusere risiko. LAV 

Har kjennskap til avviksrapport. 

MIDDELS 

Kan skrive avviksrapport. 

HØY 

Kan skrive avviksrapport og komme med tiltak til for redusering av risiko. 

 

utarbeide en 

lønnsomhetsanalyse for et 

sikkerhetsoppdrag  

 

 

Gjøre rede for kostnader i 

forbindelse med 

sikkerhetsoppdrag.  
LAV 

Noe forståelse mellom bedriftens utgift og inntekt av et sikkerhetsoppdrag. 

MIDDELS 

Kan prosjektere sikkerhetstiltak for en kunde,  med tanke på funksjon og 

kostnad. 

HØY 

Kan prosjektere sikkerhetstiltak for en kunde, med tanke på funksjon og 

kostnad. Kan gjøre rede for bedriften  kostnader med og utføre tjeneste. 



 

 

KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at 

lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 

(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

utføre og dokumentere en 

revisjon av helse-, miljø- og 

sikkerhetssystemet i en 

virksomhet i henhold til 

virksomhetens instrukser for 

stasjonære og patruljerende 

vektertjenester 

 

HMS. 

LAV 

Har noe kjennskap til påkrevd/anbefalt utstyr, personsikkerhet, sikkerhetstiltak, 

trygghet og ergonomi. 

 

MIDDELS 

Har tilfredsstillende kjennskap til og kan dokumentere påkrevd/anbefalt utstyr, 

personsikkerhet, sikkerhetstiltak, trygghet og ergonomi. 

 

HØY 

Har fremragende kjennskap til påkrevd/anbefalt utstyr, personsikkerhet, 

sikkerhetstiltak, trygghet og ergonomi. 

 

 

 


