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1. Tittel på fagbeviset 1 

 

Eksempel: 

Motormekanikerfaget 

2. Oversatt tittel på fagbeviset 2 

   

Eksempel: 

Engine installation, repair and maintenance 

3. Kompetanseprofil 

 

Før opp hvilke ferdigheter og kompetanser innehaveren av fagbrevet innehar. Oppføringen bør starte slik: “Den 

faglærte [yrkestittel] har kompetanse til” og bør inkludere en liste med 5 til 15 eksempler på ferdigheter og 

kompetanser som beskrives ved hjelp av aktive verb. Eksempel: 

Den faglærte motormekanikeren har kompetanse til installasjon, vedlikehold og reparasjon av motorer, drivverk, 

propellanlegg og aggregater.  

- Kompetansen omfatter feilsøking og diagnostisering av mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte, elektriske og 

elektroniske komponenter. Videre omfatter den service og vedlikehold, reparasjon og ombygging av 

mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte og elektriske systemer, og utskifting av elektroniske komponenter.  

- Motormekanikeren kan planlegge, utføre og dokumentere arbeidet etter koplingsskjema, fabrikantens 

anvisninger, bedriftens internkontrollsystem og gjeldende regelverk.  

- Demontering og montering av komponenter er en del av motormekanikerens kompetanse. Det er også valg 

og bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter.  

- Motormekanikeren kan drøfte arbeidsoppdragets lønnsomhet og omfang med kollegaer og kommunisere med 

kunder og samarbeidspartnere. 

4. Aktuelle stillinger eller yrker med dette fagbeviset 3 

 

Eksempel: 

Motormekaniker 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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5.  Fagbevisets offisielle grunnlag 

 

Organisasjon som tildeler fagbeviset Myndighet ansvarlig for akkrediteringen / godkjenningen 
av fagbeviset 

Eksempel: 

Fagbrevet utstedes av fylkeskommunen 

Eksempel: 

Kunnskapsdepartementet 

Fagbevisets nivå (nasjonalt eller europeisk) 1  Karakterskala / Krav til bestått 

Eksempel: 

I Norge anvendes ingen nivåer. Utdanningen 

tilsvarer fullført videregående opplæring 

Eksempel: 

Bestått meget godt, Bestått, ikke bestått 

Adgang til neste nivå i utdanning eller opplæring 1 Internasjonale avtaler om anerkjennelse av 
kvalifikasjoner 1 

Eksempel: Utdanningen sammen med påbygg til 

generell studiekompetanse kvalifiserer til opptak til 

høyere utdanning 

Eksempel:  

Gjensidig godkjenningsavtale med Storbritannia. 

Rettslig grunnlag 

Eksempel: Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), 1999-06-

25 nr 708: Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den 

vidaregåande opplæringa og 2006-06-23 nr. 724: Forskrift til opplæringsloven. 

6. Godkjente måter å oppnå fagbeviset på 

 

Erstatt med en beskrivelse av godkjente måter å oppnå fagbeviset på(lærlingeplass, skole/treningssenterbasert, 

arbeidsplassbasert eller godkjent/innpasset tidligere opplæring) og/eller fullfør tabellen under. Eksempel: 

Beskrivelse av gjennomgått fag- eller 
yrkesopplæring 

Andel av hele programmet 

(%) 

Varighet 

(timer/uker/måneder/år) 

Skole- eller treningssenterbasert 50 % 2 år 

Arbeidsplassbasert 50 % 2 år 

Godkjent / innpasset tidligere 

opplæring 

%  

Total varighet på utdanningen eller opplæringen 4 år 

 
 

7.  Andre opplysninger 

 

Inntakskrav 1 

Eksempel: Gjennomført grunnskole 

Mer informasjon (inkludert en beskrivelse av nasjonalt kvalifikasjonssystem) 

Eksempel: www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/ 

Nasjonalt Europass-senter 

https://diku.no/ressurser-og-verktoey/europass 
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