Personopplysningsskjema
Montasje av betongelementer – U5
Dato: ________________

Sted:_________________________

Etternavn:

Fornavn:

Fødselsdato:

Arbeidsgiver:

Adressse:

Postnr./sted:

Mobiltlf.:

Din e-post:

Hvis du allerede har kompetansebevis innen betongfaget, angi kortnummer: ……... (4 siffer) og klasse......................

Relevant utdanning
Fyll ut den kolonnen hvor du har høyest utdanning. Har du ingen relevant utdanning, kryss av i den rubrikken
Hvilken/hvilke:
Hvor
hvilke linje/hvilket fagbrev
Når ferdig:
Universitet
Ingeniørhøgskole
Teknisk fagskole
Elementær teknisk skole
Fagbrev/yrkesbevis
Ingen relevant utdanning ( )

Andre gjennomførte kompetansekurs:
Hvilke andre kompetansekurs innen betongområdet har du gjennomgått?
Praktisk betongteknologi
(U1)
Planlegging og utførelse av betongkonstruksjoner
(U2)
Utførelse av betongkonstruksjoner
(U3)
Utførelse av spennbetongarbeider
(U4)
Hvis andre, angi hvilke

Angi hviket år

Praksis: Føres i eget skjema som skal vedlegges/heftes til dette dokument
Basert på utdanning og praksis, samt bestått U5 kurs, vil kompetansebevis (UMKL eller UMFB) bli utstedt i henhold til gjeldende regler. Hvis man har
andre tidligere klasser, vil disse også bli angitt på det nye kort.
Merk: Dersom du mangler påkrevd erfaring, må du selv følge opp og sende inn praksisskjema når du har tilstrekkelig erfaring.

Jeg bekrefter at de data som er angitt ovenfor gjeldende utdanning, kurs og praksis er korrekte:
(Uriktige opplysninger vil kunne få konsekvenser for deg og/eller din bedrift)
Dato: ………………..................... Signatur.: ……………………………………...................................
De angitte data over er korrekte og attesteres herved

(signeres av arbeidsgiver/bedrift/nærmest overordnede)

Dato: ………………............ Signatur arbeidsgiver: ……………………………………………………………………
Kompetansebevis (plastkort i lommeformat) utstedes til en kostnad av kr 1100,- i henhold til de regler som gjelder.

Kompetansebevis med faktura sendes til:
Firma navn
Prosjektnummer:

Kontaktperson
Adresse:

Postnr./sted
Dette skjema, sammen med praksisskjema, leveres ferdig utfylt på kurset. Arrangør sender disse direkte til:
Betongopplæringsrådet v/Knut Bryne, Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo.

Praksisskjema: Montasje av betongelementer (U5)
Etternavn: _______________ Fornavn: ________________

Kursdato: ___________

Krav til utdanning og praksis:
Kompetansebevis (UMKL) Montasjeleder, kontrolleder. Alle utførelsesklasser.
Sivilingeniør/Ingeniør/teknisk fagskole med statikk og konstruksjonsfag:
➢ 1 års praksis fra montasje av betongelementer.
➢ alternativ: 6 måned montasje supplert med 6 måned som
konstruktør/anleggsleder/prosjektleder.
Kompetansebevis (UMFB) Montasjeformann- bas. Alle utførelsesklasser.
Relevant fagbrev innen byggfag/plate/sveis:
➢ 3 års praksis hvorav minst 1 år montasje av betongelementer.
Ikke fagbrev:
➢ 5 års praksis fra byggeplass hvorav minst 1,5 år montasje av bærende systemer og minst 1 år
praksis fra montasje av betongelementer.
➢ Alternativ: 5 år praksis hvorav minst 2,5 år er montasje av betongelementer.
Veiledning til utfylling:
-

Prosjekt: beskriv type konstruksjon f. eks. bolig 3 etasjer, skole, sykehus. Angi stedet prosjektet foregikk - by eller
kommune. Angi også navnet på prosjektet hvis du husker det.
Kryss av om det arbeidet du har gjort er relatert til montasje eller til alle andre byggeplassarbeider.
Beskriv din rolle eller type arbeid utført på prosjektet: f.eks. konstruktør, planlegging, tømrer, forskallingssnekker,
anleggsleder, montasje av hulldekker.
Har du på samme prosjekt utført flere typer arbeider, angi etter behov. Bruk bakside hvis du trenger mer plass.

Prosjekt: Navn, type
bygg, sted.

Montasje
(kryss av)

Annet
(kryss av)

Type arbeid/rolle

Jeg bekrefter at informasjon som er angitt ovenfor, er korrekt.

Dato__________________ Underskrift_____________________

Varighet
Fra-Til År/Måned

