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Opplæringsplan for tilpasset modul i: 

Renholdsoperatørfaget  
 
 

NAVN: 
 
Målgruppe 
Voksne minoritetsspråklige innbyggere i Bærum kommune som ønsker økt kompetanse for 
arbeid innen renhold. 
 
Formål 
Opplæringen skal gi kompetanse på regelmessig og periodisk renhold og spesialrenhold i 
ulike typer bygg og transportmidler. Videre skal opplæringen vektlegge rengjøring og 
vedlikehold av vegger, himlinger, gulv og inventar. Opplæringen skal legge vekt på kravene 
til estetikk, økonomi, hygiene og innemiljø. Den skal også bidra til å fremme kreativitet, gode 
arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. 
 
Periode: Høst 2020  
 
MODUL 1. Vg3 renholdsoperatørfaget  

Kompetansemål 
fra Vg3.  Konkretisering  

Læringsarena: 
Vurdering  

  
Mestrer 
på 
egenhånd 

Mestrer 
under 
veiledning  

Gjennomgått 
opplæring Ikke prøvd 

Deltakeren 
opparbeider 
kompetanse i 
grunnleggende 
renholdsmetodikk 
av ulike typer 
overflater og lokaler 
på området 
regelmessig renhold 
(daglig renhold, fast 
renhold, løpende 
renhold)  

Vurdere renholdsmetoder 
for ulike type 
overflatematerialer på 
himling, vegger, gulv og 
inventar 
Bruke egnet arbeidsutstyr, 
metoder og maskiner 
Utføre renhold og 
vedlikehold i henhold til 
tegninger og 
arbeidsbeskrivelser 
Utføre renhold av myke, 
halvharde og harde 
overflater 

T og P 
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Samlet vurdering 

Dato og sted:  

 

Signatur elev        Signatur opplæringsansvarlig 

Kildesortere og håndtere 
helsefarlige kjemikalier og 
spesialavfall etter 
gjeldende regelverk 
Utføre profesjonell 
kundebehandling og 
service 
Utføre arbeid i henhold til 
gjeldende regelverk for 
helse, miljø og sikkerhet 

Deltakeren 
opparbeider 
kompetanse i 
grunnleggende 
renholdsmetodikk 
av ulike typer 
overflater og lokaler 
på området 
periodisk renhold 
 
 
  

Vurdere behov for renhold 
Vurdere metoder og utstyr 
Beregne tid og planlegge 
jobben 
Utføre ulike typer 
overflatebehandling for å 
sikre et godt innemiljø 
Bruke maskinelt 
renholdsutstyr 
Arbeide eter hygieniske og 
miljømessige krav og 
retningslinjer 

T og P 

        
Deltakeren 
opparbeider 
kompetanse om 
verdier og 
prinsipper som 
arbeidslivet bygger 
på. 
Deltakeren 
opparbeider 
kompetanse i norsk 
som er relevant for 
yrkesutøvelsen 

Kjenne til de viktigste 
bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven og 
forstår verdien av HMS i 
arbeidslivet.  
Forstå vanlige idiomer og 
ha et tilstrekkelig stort 
ordforråd til å kunne forstå 
hovedinnholdet i 
opplæringen og 
diskusjonene på 
arbeidsplassen 

  T og P 

        
Deltakeren 
praktisere personlig 
hygiene og ha 
forståelse for 
hvorfor det er viktig 
i jobbsammenheng  

Forstå betydningen av god 
personlig hygiene, 
håndhygiene og 
kroppshygiene og 
kleshygiene på jobben. 

T og P 
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