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FADDERAVTALE 
 

 

………………………. ved bedriften ………………………………… 
                 (Fadderens navn)                                                                                                     (Bedriftens navn) 

skal være fadder for: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Fadderen har følgende kvalifikasjoner som fadder: 

 Har hatt trucksertifikat i …..år. 

 Trucksertifikatet er utstedt av…………………………………. 

 

Fadderen er kjent med at: 

 

 Opplæringsbok føres og attesteres for hver linje av kandidaten. 

 Fadder attesterer ved avsluttet opplæring. 

 Det er viktig at kandidaten har fått opplæring i aktuelle 

arbeidsoppgaver før kandidaten skal utføre dette på egenhånd. 

Dette dokumenters i opplæringsboka. 

 Opplæringen skal skje etter gjeldende opplæringsplan og 

regelverk. 

 Påse at den som er under opplæring i tillegg til kjøretreningen 

også læres opp i bedriftens interne regler for truck-kjøring. 

  Hvordan internopplæringen organiseres skal beskrives i 

bedriftens internkontrollsystem (Jfr. §5 i internkontr. forskr.).  

 Det er viktig at sikkerheten alltid blir ivaretatt. 

 

……………../…. 

 

……………………..      …………………..         …………………… 
     Truckopplæring SØR   Fadder     Verneombud 
 

 

HUSK Å LEGGE VED KOPI AV FADDERS TRUCKBEVIS 

http://www.trucksor.no/
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Praktisk kjøreopplæring på Truck 
 

Alternativ 1: 14 timer ved opplæringsvirksomhet 

Alternativ 2: 20 timer ved bedriftsopplæring m/fadder 

 
leksjon emne Ant.timer 

Alt.1/2 

Merknader 

1 Hovedkomponenter på 

aktuelle trucktyper med 

eventuelt tilleggsutstyr 

1/1 På de rucktyper som skal benyttes under 

kjøreopplæringen, og som praktisk prøve skal 

avlegges på 

 Funksjon og virkemåte 

2 Kontriollpunkter på 

aktuelle trucktyper 

1/1  Daglig kontroll før bruk 

 Forklare og vite om de aktuelle 

kontrollpunkter iflg. Kontrollrutine/skjema 

3 Funksjonstest 1/1 Funksjonsprøving av: 

 Løftesystemet 

 Styresystemet 

 Bremser 

 Parkering 

4 Godshåndtering og 

kjøretrening: 

 Varierte forhold 

 Variert last mht. form 

og vekt. 

 Bruk av forskjellige 

lastbærere 

 Sikkerhetsregler for 

bruk i den enkelte 

virksomhet (HMS) 

10/16  Vurdering av kjøreområde og evt. 

Hindringer. 

 Lastens vekt. 

 Truckens løftekapasitet 

 Stabilitet 

 Valg av riktig gaffel lengde og riktig bruk og 

instilling av gaffelarmer. 

 Sikring av last. 

 Lasting og lossing/nedtaking/stabling, samt 

sleping av tilhengere. 

 Riktig behandling av lastbærere. 

 Riktig bruk av manøverspaker. 

 Kjøring med flere bevegelser samtidig uten å 

miste kontroll på truck og last. 

 Bedriftens interne sikkerhetsbestemmelser 

(HMS) 

5 Eksamen 1/1 Praktisk prøve 

  

Sum 

 

14/20 
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