
Fadderavtale                                                                
                                                                                                  

Før opplæringen kan starte skal det være inngått en forpliktende skriftlig avtale mellom bedrift og Kompetanse AS. 

Opplæringen skal foregå på en sikker måte ihht. Fastsatt norm(sert555) og være risikovurdert og beskrevet i 

bedriftens HMS system. 

Bedrift:  Orgnr:  

Daglig leder:  Telefon nr:  

Navn på elev:  Telefon nr:  

Navn på fadder:  Telefon nr:  
 

 

 

 

 

 

Krav vedrørende kjøreopplæring i bedrift  

Opplæringen skal foregå på en sikker måte iht fastsatt norm og være risikovurdert og beskrevet i bedriftens HMS 

system. Tilstedeværelsen til fadder og annen aktivitet på området for kjøreopplæring  

Fadder ansees som fører av det arbeidsutstyret som brukes i opplæringen, og må være til stede i tilstrekkelig grad, 

slik at vedkommende har mulighet til å følge med på den kjøreopplæringen som pågår. Dersom en uønsket hendelse 

skulle oppstå må fadder kunne gripe inn direkte, eller veilede ved bruk av kommunikasjonsutstyr.  

Arbeidsutstyr for kjøreopplæringen Arbeidsutstyret skal være relevant i forhold til ferdighetsmålene i aktuell 

opplæringsplan, og være godkjent ihht. 1. Best 703, krav om sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr. 2. Best 544, krav 

om CE merke og samsvarserklæring. Dokumentasjon på sakkyndig kontroll må kunne dokumenteres på forespørsel.  

Område for kjøreopplæring Opplæringen må foregå på et egnet område hvor kjøreopplæring kan gjennomføres på 

en sikker, realistisk og hensiktsmessig måte. Aktivitet på området for kjøreopplæring Annen aktivitet som finner sted 

på øvingsområdet, må gjøres kjent med at kjøreopplæring foregår.  

Det er viktig at kjøreopplæringen tilpasses annen aktivitet på en tilfredsstillende og sikker måte. 

Vanskelighetsgraden i kjøreopplæringen Fadder, i samråd med Sertifisert opplæringsvirksomhet, er ansvarlig for at 

den som er under opplæring ikke settes til vanskeligere oppgaver enn det vedkommende behersker. Forsikring 

Bedriften er ansvarlig for å ha de nødvendige forsikringer i orden før opplæringen starter. 

Ved signering av denne avtalen bekrefter undertegnede at avtalen er lest og forstått. 

 

Dato:                                                                                       Avtalen er gyldig i 1 år fra dato. 

 

Elev                                     Fadder                           Daglig leder                           Kompetanse AS 

 

Kran  Maskin  Truck t.o.m 10 t  Truck over 10 t  
G1 Mobilkran  M1 Doser  T1 Lede/palletruck  T6 Sidelaster  

G2 Tårnkran  M2 Gravemaskin  T2 Skyve/støtteben  T7 Portaltruck  

G3 Portalkran  M3 Veihøvel  T3 Sving/Høytl Plukk  T8 Motvekts truck  

G4 Traverskran  M4 Hjullaster  T4 Motvekts truck  T8.1 Mast/Åk  

G5 Offshorekran  M5 Gravlaster  T5 Sidelaster  T8.2 Mast/Klo  

G8 Lastebilkran  M20 Andre beskrives  C1 Teleskoptruck  T8.4 Teleskopbom  

G20 Fastm hydr kran    C2 Teleskoptruck    


