
TIDSPLAN FOR OPPGAVE 
    
OPPGAVE:   
   
Elev:   
   
Påbegynt dato:    
Avsluttet dato:   
 

  

Tidsplan 
for oppgave 

i antall 
timer 

Brukt antall 
timer 

Kommentarer hvis planlagt tidsbruk og 
virkelig tidsbruk ikke stemmer 

 PLANLEGGING:    

 Tidsplan    

 Risikovurdering    

 Tegninger    

 Beregninger    

 Materielliste    

     

     

 Gjennomføring:    

 Montasje - fagmessig 
utførsel    

 Testing, måling og prøving    

 Feilsøking    

     

     

 Dokumentasjon      

 Sluttkontroll    

 Kursfortegnelse    

 FDV-dokumentasjon    

 Utstyrsdokumentasjon    

 Brukerveiledning    

 Samsvarserklæring    

 Vurdering av min innsats!    

     

     

 Totalt antall timer:    
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