Dagfesting:___________________________

Navn:__________________________________________

Sjálvsmetingarlisti
FØRLEIKAMETING INNAN TIMBURYRKIÐ, AT SKRÁSETA
FØRLEIKAR FYRI VERKLIGA PARTIN AV ÚTBÚGVINGINI

Sjálvsmetingarlisti, s. 1/4
Tann, ið skal førleikametast, eftirmetir seg sjálvan í
mun til førleikamálini, sum styðja verkligu læruna í
timburfakinum.
Set X við tað, ið tú heldur hóskar best til tínar royndir
og førleikar í timburyrkinum

1. Tilgerð/konstruktión av framsíðu við klæðing
inni og úti
2. Arbeiða við lættbetong/Lecca v.m.
3. Gera og seta upp takkonstruktiónir
4. Tekja, tróðra, lekta og arbeiða við stern, úthang,
takrennu v.m.
5. Seta upp skilavegg við ymiskum tilfari
6. Gólv: Uppbyggja til ymisk gólv, leggja plátur,
massiv gólvbrettir, parket og tílíkt
7. Seta upp loft, ymsar plátur, brettir v.m.
8. Bjálva konstruktiónir, gólv, útvegg og tak v.m.
9. Innrætta arbeiðspláss
10. Arbeiða trygt í hæddum: stillasja, seðlar/línu v.m.
11. Uppsetan av húsbúnaði/innbúgv og listaarbeiði
12. Máta upp og bíleggja hurðar og vindeygu
13. Verkstaðararbeiði
14. Máta upp, bíleggja og seta upp trappu
15. Leggja til rættus sjálvstøðugar arbeiðs-uppgávur
16. Arbeiðsmannagongdir

Hevur
ikki arbeitt við
evninum
áður

Dugir at
arbeiða
við evninum við
vegleiðing

Dugir í
samstarvi
at taka
lut í og
útinna
arbeiðið

Dugir
sjálvstøðugt
við
nøktandi
dygd at
gera
arbeiðið

Er royndur við at
skipa og
út-inna
dygdararbeiði

Sjálvsmetingarlisti, s. 2/4
Tann, ið skal førleikametast, eftirmetir seg
sjálvan í mun til førleikamálini, sum styðja
verkligu læruna í timburfakinum.
Set X við tað, ið tú heldur hóskar best til
tínar royndir og førleikar í timburyrkinum

1. TILGERÐ/KONSTRUKTIÓN AV FRAMSÍÐU
VIÐ KLÆÐING INNI OG ÚTI
Tilgerð/konstruktión av bindingsverki,
stáli/træi
Montera ella seta upp framsíðukasettur
Montera ella seta upp træ/brettir/plátur
Montera ella seta upp stál-/aluminiumsplátur v.m.
Montera ella seta upp harðar plátur, stein/glasull
Montera ella seta upp bjálving og undirlag til
klædning
2. SETA UPP LÆTTBETONG /LECCA V.M
Arbeiða við lættbetong/lecca v.m.
Stoypa undirstøði/fundament
3. GERA OG SETA UPP TAKKONSTRUK-TIÓNIR
Snøra upp, gera og seta sperrur upp
Snøra upp, framleiða og seta grat/
hornasperru upp
Snøra upp, gera kel/seta skottrennu upp
Snøra upp, gera og seta plankakel/
kvist upp
Leggja bjálkalag við útsparringum
Seta upp tilvirkaðar sperrur
Montera grat
Montera kel
Montera kvist
At rotverja og eldverja tilfar
4. TEKJA, TRÓÐRA, LEKTA, GERA STERN,
ÚTHANG, TAKRENNU, GJØGNUM-FØRINGAR
OG ÚTLUFTING V.M.
Tróðra við ymiskum tilfari
Tekja við eternit o.tíl.
Tekja við stál- og aluminiumsplátum
Tekja við tigulsteini, betong o.tíl.
Tekja við takpappi, gummidúki o.tíl.
Lekta, gera tern, úthang, takrennu,
gjøgnumføringar

Hevur
ikki arbeitt við
evninum
áður

Dugir at
arbeiða
við evninum við
vegleiðing

Dugir í
samstarvi at
taka lut
í og
útinna
arbeiðið

Dugir
sjálvstøðugt
við
nøktand
i dygd
at gera
arbeiðið

Er royndur við at
skipa og
útinna
dygdararbeiði

Sjálvsmetingarlisti, s. 3/4
Tann, ið skal førleikametast, eftirmetir seg
sjálvan í mun til førleikamálini, sum styðja
verkligu læruna í timburfakinum.
Set X við tað, ið tú heldur hóskar best til
tínar royndir og førleikar í timburyrkinum

5. SKILARÚM: BYGGJA SKILARÚM EFTIR
GALDANDI KRØVUM
Montera stál-/træstilningar
Montera gips- og/ella byggiplátur v.m.
Bjálva, seta hurð/vindeygu í við giriktum
Montera veggjakasettur
Seta upp brettir/bróstavið o.a.
Gera vátrúm
6. BYGGJA GÓLV: LEGGJA UNDIRLEKT OG
LEGGJA GÓLV, PARKETT, TRÆGÓLV V.M.
Tilgerð, klossa upp og rætta av undirlekt
Tetta og bjálva undir/ímillum undirlektirnar
Tilgera gólvplátur/-brettir
Leggja gólvplátur/-brettir
Leggja flótandi gólv
Gera vátrúmsgólv við halli til gólvrist
7. TILGERA OG SETA UPP LOFT
Forskalla upp undir bjálkalag
Merkja og bora fyri úttøk/gjøgnumføringum
Montera loft við systemskinnarum
Seta upp gips/træ/stál/træbetong o.a.
Seta upp sertilvirkað loft
8. BJÁLVA BYGNINGSLUTIR OG SETA UPP
GUVUBYRGING/DAMPSPERRU
Bjálva tak við guvubyrging
Bjálva bjálkalag/sperrufót við guvubyrging
Bjálva framsíðu við guvubyrging
Bjálva gólv við guvubyrging
9. SKIPA BYGGIPLÁSS
Skipa fyri hegni/skúri/bingjum o.ø.
Skipa atkomuveg v.m.
Skipa fyri góðum/reinum umhvørvi
10. STILLASJA OG TRYGDARLÍNA
Seta upp og taka niður framsíðustillasju á
tryggan hátt
Kenna krøvini viðv. Trygdarlínu
Seta upp og taka niður rullu-/bukkstillasju á
tryggan hátt

Hevur
ikki arbeitt við
evninum
áður

Dugir at
arbeiða
við evninum við
vegleiðing

Dugir í
samstarvi at
taka lut
í og
útinna
arbeiðið

Dugir
sjálvstøðugt
við
nøktand
i dygd
at gera
arbeiðið

Er royndur við at
skipa og
útinna
dygdararbeiði

Sjálvsmetingarlisti, s. 4/4s
Tann, ið skal førleikametast, eftirmetir seg
sjálvan í mun til førleikamálini, sum styðja
verkligu læruna í timburfakinum.
Set X við tað, ið tú heldur hóskar best til
tínar royndir og førleikar í timburyrkinum

11. SETA UPP HÚSBÚNAÐ OG
GERIKTIR/LISTAR
Innhurðar og tilsetningar
Køk-/klædna-/baðirúmsbúnað
Handtøk
Glas-/skermveggir
12. MÁTA UPP, BÍLEGGJA OG SETA HURÐAR
OG VINDEYGU Í
Seta saman hurða-/vindeygakarm og rigga til
Seta hurð/vindeygu í
Bjálva, leggja skúmpylsu runt um karmin
Tetta/fuga runt um karmin
Taka út gamalt vindeyga og hurð
Seta upp tilsetningar/vindeygakarm
13. VERKSTAÐARARBEIÐI
Maskinkoyrikort, flytbarar maskinur,
maskinarbeiði
Elementbygging
14. MÁTA UPP, BÍLEGGJA OG SETA TRAPPU
UPP
Gera eina “útitrappu”
Seta upp trappu
15. LEGGJA TIL RÆTTIS SJÁLVSTØÐUGAR
ARBEIÐSUPPGÁVUR
Máta upp
Bíleggja tilfar
Taka ímóti og býta tilfarið út
Góðskutryggja
Val av amboðum
Gera eina tíðarætlan
Meta um tímatal
16. ARBEIÐSMANNAGONGDIR
Nýbygging
Umbygging og umvæling
Smáarbeiði
Hallarbygging
Endurnýggja/gera aftur

Hevur
ikki arbeitt við
evninum
áður

Dugir at
arbeiða
við evninum við
vegleiðing

Dugir í
samstarvi at
taka lut
í og
útinna
arbeiðið

Dugir
sjálvstøðugt
við
nøktand
i dygd
at gera
arbeiðið

Er royndur við at
skipa og
útinna
dygdararbeiði

