ATS-079 (Asas-sertifisering)

Avsluttende praktisk prøve arbeidsutstyr - forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-2 og 10-3
Navn ;_________________________

Fødselsdato;____________________

Dato Teori : ____________________

Dato Praksis: ___________________

Praktisk prøve:
Utført av opplæring vest AS (999 338 607), Ja / Nei - eventuelt andre ; ________________
Sensor /Instruktør ;

________________________

________________

Hvor er praktisk prøve gjennomført:( navn/ adresse) ; _________________________________
Er arbeidsutstyret i forskriftsmessig stand/sertifisert ; ___

Er området risikovurdert___________

Hvilket arbeidsutstyr er det prøvet i :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Hvilket tilleggsutstyr er det prøvet i :
___________________________________________________________________________
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Eleven har demonstrert at han/hun kan:
Vise og forklare arbeidsutstyrs funksjon og virkemåte, og vise at han kjenner til
aktuelle arbeidsutstyrs hovedkomponenter.
Vise og forklare daglig sikkerhetskontroll, og vise at han kjenner til aktuelle
arbeidsutstyrs sikkerhetsutstyr- funksjon- og virkemåte.
Vise og forklare prosedyrer for start og stopp, og viktige kontrollpunkter på
arbeidsutstyret før, under og etter bruk.
Vise og forklare riktig håndtering av paller, ruller, lang-gods, og containere og andre
aktuelle lastbærere.
Vise og forklare arbeidsutstyrets løftekapasitet og stabilitet.
Vise og forklare riktig framgangsmåte ved stabling og nedtaking av gods.
Forklare og gjøre rede for betydning av godshåndteringssymboler?
Vise og forklare grunnleggende signalisering
Vise praktiske kjøreferdigheter under varierte kjøreforhold.
Vise praktisk kjøring med godshåndtering
Vise og forklare sikkerhetsrutiner og faremomenter ved fylling av drivstoff og ved
lading.
Vise og forklare riktig montering av tilleggsutstyr.
Vise og forklare riktig sikring av last.
Vise hvilken dokumentasjon som skal finnes for arbeidsutstyr , med tilhørende
tilleggsutstyr, og hvordan dokumentasjonen identifiseres med arbeidsutstyr og
tilleggsutstyr.
Kommentar:

Bestått

Ikke bestått
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Vedlagt dokumentasjon:
Kjørebok/bekreftelse på kjøretimer
Bekreftelse sjekkliste modul 3.__
Annet:

Kommentar
__________________________
__________________________
__________________________

«Utstedt kompetansebevis for angitt arbeidsutstyr, gir innehaveren grunnlag for å benytte
arbeidsutstyret når arbeidsgiver har gitt den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.
Intern opplæring skal gis på det spesifikke arbeidsutstyret arbeidstakeren skal bruke, og til
oppgavene vedkommende blir satt til, og skal inkludere lokale trafikkregler og organisering av
arbeidsplassen. Opplæringen skal være tilpasset arbeidstakerens kvalifikasjoner, skal gis på et språk
arbeidstakeren forstår og skal gjentas ved behov. Opplæringen skal dokumenteres. Relevante lov- og
forskriftskrav er blant annet arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 10-5, arbeidsplassforskriften §§ 2- 18 og 5-17, samt forskrift om
utførelse av arbeid § 10-4.»

___________________________
Sensor/Instruktør

__________________________
Eleven
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