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Vedlegg 2 – side 1 av 3 

Bedriftsopplæring: kjøring med fadder – krav til gjennomføringen 

Når modul 4 skal gjennomføres i en bedrift med fadder, er fadderbedriften ansvarlig for å 

velge en skikket fadder. Fadderbedriften skal sikre at opplæring og kjøring blir gjennomført 

på en tilfredsstillende faglig og sikker måte, både for personen som er under opplæring, for 

fadderen og for alle personer som befinner seg i arbeidsområdet hvor opplæringen foregår. 

Sertifisert virksomhet er ansvarlig for skriftlig avtale med fadderbedriften, før opplæringen 

under modul 4 starter, jf. krav til avtalen nedenfor. Sertifisert virksomhet er ansvarlig for å 

kontrollere at forutsetningene for bedriftsopplæring er på plass, og for å gjennomføre 

avsluttende praktisk prøve.  

1. FORUTSETNINGER FOR

KJØREOPPLÆRING I BEDRIFT

2. KRAV TIL FADDER

Faddervirksomheten skal sørge for at 

opplæringen skjer på grunnlag av utstyrets 

bruksanvisning og modul 4.X for aktuelt 

arbeidsutstyr, videre at opplæringen er risiko-

vurdert og beskrevet i bedriftens HMS-system. 

Fadderbedriften skal velge en skikket fadder. 

Fadderen skal se til at opplæringen kan 

gjennomføres på en sikker måte, i tråd med 

virksomhetens retningslinjer. Oppdager 

fadderen alvorlige farer i opplæringssituasj-

onen, skal fadderen sørge for at opplæringen 

avbrytes inntil sikkerheten igjen er ivaretatt. 

Fadderen er ansvarlig for at opplæringsbok blir 

ført og attestert.

Minimumskrav: 
o kompetansebevis for aktuelt arbeidsutstyr

o ett års dokumentert praksis i bruk av 
utstyret

o kunne vise og forklare riktig og sikker bruk 
av arbeidsutstyret

o ha kunnskap om de relevante delene av 
bedriftens HMS-/internkontroll-system

o kjenne innholdet i den inngåtte skriftlige 
avtalen nevnt over



Modul 4.X - Praktisk kjøreopplæring med prøve Arbeidstilsynet 20.01.2021 utg. 2.0 

Side | 
14 

3. OPPLÆRINGENS VARIGHET

4. TILSTEDEVÆRELSEN TIL FADDEREN

5. ARBEIDSUTSTYRET FOR

KJØREOPPLÆRINGEN

6. OMRÅDE FOR KJØREOPPLÆRING

7. ANNEN AKTIVITET PÅ OMRÅDET FOR

KJØREOPPLÆRINGEN

8. VANSKELIGHETSGRADEN I

KJØREOPPLÆRINGEN

Se modul 4.X for aktuelt arbeidsutstyr. 

Dersom fadderen i samråd med den 

sertifiserte virksomheten vurderer at en 

person har oppnådd alle læremålene før 

oppgitt timeantall, kan eleven ta avsluttende 

praktisk prøve.  

Fadderen er den ansvarlige for elevens kjøring, 

og må være til stede i tilstrekkelig grad, slik at 

fadderen har mulighet til å følge med på 

kjøringen.  

Dersom en uønsket hendelse skulle oppstå, 

skal fadderen kunne gripe inn direkte, eller 

veilede ved bruk av kommunikasjonsutstyr. 

Arbeidsutstyret skal være relevant for 

læremålene i aktuell modul 4.X. Utstyret skal 

være tilfredsstillende vedlikeholdt og være 

kontrollert av sertifisert sakkyndig virksomhet. 

Opplæringen skal foregå på et egnet område 

hvor eleven kan kjøre på en sikker, realistisk 

og hensiktsmessig måte.  

Annet personell som er på øvingsområdet, må 

gjøres kjent med at kjøreopplæring pågår. Det 

er viktig at kjøreopplæringen tilpasses annen 

aktivitet på en sikker måte.  

Fadderen i samråd med sertifisert virksomhet, 

er ansvarlig for at den som er under opplæring 

settes til oppgaver som passer med elevens 

ferdighetsnivå. Oppgavene må ikke være for 

vanskelige.  
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Sertifisert opplæringsvirksomhet er ansvarlig 

for å avholde avsluttende praktisk prøve innen 

avtalt tidsfrist, og etter fastsatte retningslinjer 

for prøveavleggelse.  

9. AVSLUTTENDE KJØREOPPLÆRING
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Minimumskrav til innhold i 

AVTALE OM PRAKTISK OPPLÆRING MELLOM BEDRIFT OG 

SERTIFISERT OPPLÆRINGSVIRKSOMHET OM OPPLÆRING IHT. GJELDENDE 
OPPLÆRINGSPLAN MODUL 4. 

KRAN, TRUCK, MASSEFORFLYTNINGSMASKINER 

1. Type arbeidsutstyr:  Kran
 Truck
 Masseforflytningsmaskin

2. Opplæringsplan:

3. Kandidat/Elev som skal
læres opp:

4. Opplæringsvirksomhet:

Modul 4.___ 

Navn:  ____________________________ 

Fødselsdato: _______________________ 

Navn:  ____________________________

Adr.  ____________________________

Sertifikat-nr.  _______________________ 

5. Opplæringsbedrift: Bedriftens navn: __________________ 

Adr.  ____________________________ 

Org.nr. : __________________________ 

Navn: ____________________________ 

Navn: ____________________________ 
Dekkes av opplæringsbedrift (pkt. 5). 

6. Godkjent fadder/faddere:

7. Verneombud i bedrift:
8. Forsikringer:
9. Opplæringsperiode: Fra dato: __________ Til dato:_________ 

Kjøreopplæring skal gjennomføres i henholdt til vedlegg 2 til Modul 4.x – Bedriftsopplæring: kjøring med 
fadder – krav til gjennomføringen som er fastsatt av Arbeidstilsynet som vedlegges denne avtalen. 
Nedenstående signaturer bekrefter at vedlegg 2 er lest og forstått.

Kandidat / Elev som skal læres opp: _______________________ 
    Underskrift

Opplæringsvirksomhet:  _______________________ 
   Underskrift

_______________________ 
    Underskrift

_______________________ 
Underskrift

  _______________________
       Underskrift

Opplæringsbedrift: 

Faglig leder SRE

Ansvarlig person 

Fadder/Faddere

Verneombud  

Sted:______________________  

Modul 4.X - Praktisk kjøreopplæring med prøve 

Dato:   ______________ 

SKOLEPARKEN 3, 7604 LEVANGER 

ATS-276

SIKKERHETSRÅDGIVER ERIKSEN AS
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