
 
   

 

INVITASJON MASKINFØRERKURS 
Uke 16 – 2018 (16. – 18. april) 
 

 

 
 
Nytt maskinførerkurs hos Volvo Maskin AS  
 
Vi avholder sikkerhetskurs for fører av masseforflyttingsmaskin uke 16 (3 dager) på 
serviceskolen hos Volvo Maskin på Mastemyr. 
Kurset går fra kl. 08:00 – 17:30 mandag t.o.m. onsdag. Lunsj og kaffe er inkludert alle 
dager. 
 
Kursene inneholder modulene 1.1 og 2.1. iht. Forskrift om utførelse av arbeid §10-3. 
(Sertifisert sikkerhetsopplæring) 
 
Kursavgift kr 5000,- per person, for hele kurset.  
Kursavgiften inkluderer nødvendig lærebøker og materiell samt kursbevis for begge 
moduler. Maks antall deltakere pr. kurs er 15 pers. 
 
Ved avmelding senere enn 7 dager før kursstart, betales halv kursavgift. Ved uteblivelse 
betales full kursavgift. 
 
Adressen er: Mellomåsveien 1 
  1414 Trollåsen 
 
Interesserte bes melde seg på via påmeldingsportalen: http://reginn.no/volvo  
Ved spørsmål eller problemer med påmeldingsportalen, kontakt: janne.bigseth@volvo.com  
eller på tlf. 4693 9577. 
  

http://reginn.no/volvo


 
   

 
 

 

TIMEPLAN 

Sikkerhetskurs maskinførere Masseforflytningsmaskiner 
32 timers teoretisk undervisning modul 1.1 og 2.1. (3 dager) 

 
Uke: 16-2018 (man-ons) 
Sted: Volvo Maskin AS, Mastemyr (Mellomåsveien 1, 1410 Kolbotn) 
 

 Dag 1    
 08:00 - 08:15 Informasjon. Innledning 
 08:15 - 12:30 Modul 1.1 Grunnkunnskap. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser 
  12:30 - 13:00 Lunsj 
 13:00 - 15:00 Modul 1.1 Grunnkunnskap forts. 
 15:00 - 17:30 Modul 2.1 Maskiner og maskinkjøring. Masseforflytningsmaskiner 
Dag 2    
 08:00 - 12:30 Modul 2.1 Maskiner og maskinkjøring forts. 
 12:30 - 13:00 Lunsj 
 13:00 - 17:30 Modul 2.1 Maskiner og maskinkjøring forts 
Dag 3     
 08:00 - 12:30 Modul 2.1 Maskiner og maskinkjøring forts 
 12:30 - 13:00 Lunsj 
 13:00 - 15:30 Modul 2.1 Maskiner og maskinkjøring forts/repetisjon 
 15:30 -  Prøve 
            - 17:30 Utdeling av deltakerbevis / avslutning 

 
Det er obligatorisk fremmøte på alle 32 undervisningstimene for å få godkjent kurset!! 

 
 

Opplæringen er basert på læreboken Maskiner + Maskinkjøring, og dekker kravene til 
opplæring jfr. «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr» Opplæringen dekker opplæringsplanens 
modul 1.1 og 2.1 
 
Modul 1.1, 8 timer teoretisk opplæring, i skal gi en grunnleggende innføring i sikker bruk av 
arbeidsutstyr. 
 
Modul 2.1, 32 timer teoretisk opplæring, skal gi opplæring i masseforflyttingsmaskiners 
konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. 
Nødvendig læremateriell blir utlevert ved kursstart. 
 
Etter endt kurs er elevene klar for praktisk kjøring iht. opplæringsplan. (modul 3.1 og 4.1) 
 
 
 

Vel møtt til kurs!! 
                      


