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DEL 1	Profil

Profilene	for	basiskompetanse	viser	hva	arbeidsoppgavene	
krever	av	grunnleggende	ferdigheter	i	lesing,	skriving,	
hverdagsmatematikk	og	digital	kompetanse.



Profiler for basisferdigheter på jobben beskriver hvordan basisferdigheter 
er en del av yrkesutøvelsen. De er basert på kompetansemålene. Arbeids-
givere kan få et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere 
kan se hva de har behov for av opplæring innen lesing, skriving, muntlig 
kommunikasjon, regning og bruk av data.
 
Profilene kan tilpasses den enkelte og de lokale behov. De beskriver 
koblingen mellom grunnleggende ferdigheter og arbeidstakernes faktiske 
arbeidsoppgaver, og gjør det enklere for opplæringsansvarlige å lage 
tilpassede kurs.
 

BASISFERDIGHETER PÅ JOBBEN 
FOR TERMINALARBEIDER, BREV

www.vox.no
postmottak@vox.no



LESING
Hver dag vil terminalarbeideren:
•  lese og sjekke gjøremålsliste og logg fra tidligere skift på  
 informasjonstavler
•  finne avsender- eller mottakerinformasjon på brev 
•  lese informasjon på ulike displayer, som på vekt eller   
 skanner

Regelmessig vil terminalarbeideren:
•  lese turnus- og ferieplaner
•  lese prosessbeskrivelser
•  lese sikkerhetsinformasjon på skilt og oppslag, for 
 eksempel branninstruks
•  finne informasjon på bedriftens Intranett

Av og til vil terminalarbeideren: 
• lese produktinformasjon på sendingene, for eksempel på  
 biologiske preparater
•  lese opplæringsmateriell, for eksempel fra kurs i helse,   
 miljø og sikkerhet (HMS)
•  lese informasjon fra ledelsen

   Lesing og skriving

SKRIVING
Hver dag vil terminalarbeideren:
•  skrive korte beskjeder til seg selv eller andre
•  registrere informasjon om skadet gods
•  notere avvik i egen avviksblokk

Regelmessig vil terminalarbeideren:
•  rapportere om nestenulykker og uønskede hendelser

Av og til vil terminalarbeideren:
•  skrive søknader, for eksempel om permisjon eller ved   
 interne jobbutlysninger
•  besvare spørsmål i medarbeiderundersøkelser digitalt   
 eller på papir
•  skrive besvarelser ved opplæring, for eksempel truck-  
 førerkurs
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Arbeidsoppgaver 
for terminalarbeider:

•  drive manuell og maskinell sortering av brev
• klargjøre og tilrettelegge innkommet post for  
 sortering og videresending 
•  losse og laste effektivt og sikkert
•  kontrollere, notere og følge opp skader, 
 mangler og feil på forsendelser 
•  kontrollere informasjon på paller og kassetter 
•  utføre enklere vedlikehold av utstyr og 
 hjelpemidler  



    Muntlig kommunikasjon    Hverdagsmatematikk

Hver dag vil terminalarbeideren:
• delta på oppstartsmøter og gi og få informasjon om   
 arbeidet
•  samarbeide med kolleger og egen leder om effektiv og   
 trygg utføring av arbeidet
•  gi beskjeder og sørge for at man selv får informasjonen   
 man trenger
•  kommunisere tydelig med kolleger og egen leder for å   
 unngå misforståelser

Regelmessige vil terminalarbeideren:
•  delta på teammøter
•  komme med innspill og forslag til forbedringer  

Av og til vil terminalarbeideren:
• rapportere nestenulykker og uønskede hendelser muntlig  
 til egen leder 
•  bruke Walkie Talkie for kommunikasjon
•  delta i medarbeidersamtaler 

Hver dag vil terminalarbeideren:
•  overholde stopptider
•  lese og kontrollere informasjon på displayer og på 
 kassettmerkelapper opp mot forsendingsinformasjon 
 på brev i kassetten
•  vurdere vekt og vektfordeling på lastebærere
•  sortere brev manuelt ut fra postnummer

Regelmessig vil terminalarbeideren:
•  lese av veieinstrumenter og kontrollere resultat opp mot  
 antatt vekt

Av og til vil terminalarbeideren:
• ta stikkprøver av porto på brev 
•  lese postnumre på oppstillingsskilt og kassetter 
•  lese av produksjonstall
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   Digital kompetanse

Hver dag vil terminalarbeideren:
•  skanne merkelapper
• lese av informasjon fra displayer
•  registrere seg inn og ut på jobb
•  bruke trykkfølsom skjerm

Regelmessig vil terminalarbeideren:
•  kode ikke lesbare postnumre på brev
•  bruke Intranett for å finne informasjon
•  bruke skanner til tidsregistrering
•  regne ut porto
•  bruke numerisk tastatur

Av og til vil terminalarbeideren:
•  sende og motta e-post 
•  sende søknader elektronisk
•  svare på ulike spørreskjema digitalt
•  bruke skriver
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«Praksisnær opplæring motiverer de voksne til å delta»

Olaf Helsetsvei 5b, Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon: 23 38 13 00, Telefaks: 23 38 13 01

www.vox.no
postmottak@vox.no

Kompetansemål for opplæring i grunnleggende 
ferdigheter er et verktøy for å utforme og tilpasse 
opplæring for voksne.

De beskriver og konkretiserer mål for opplæring i:
 
• digital kompetanse
• hverdagsmatematikk
• lesing og skriving
• muntlig kommunikasjon

Kompetansemål og veiledning kan bestilles eller 
lastes ned fra vox.no/kompetansemål
Veiledningen utdyper problemstillinger i arbeidet 
med opplæring i grunnleggende ferdigheter.
 
På vox.no finner du flere ressurser for opplæring 
av voksne.
 



Profiler for basisferdigheter på jobben beskriver hvordan basisferdigheter 
er en del av yrkesutøvelsen. De er basert på kompetansemålene. Arbeids-
givere kan få et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere 
kan se hva de har behov for av opplæring innen lesing, skriving, muntlig 
kommunikasjon, regning og bruk av data.
 
Profilene kan tilpasses den enkelte og de lokale behov. De beskriver 
koblingen mellom grunnleggende ferdigheter og arbeidstakernes faktiske 
arbeidsoppgaver, og gjør det enklere for opplæringsansvarlige å lage 
tilpassede kurs.
 

BASISFERDIGHETER PÅ JOBBEN 
FOR TERMINALARBEIDER, GODS

www.vox.no
postmottak@vox.no



LESING
Hver dag vil terminalarbeideren:
•  lese og følge sikkerhetsinstruksjoner og symboler på   
 terminalområdet 
•  lese vare- og sendingsinformasjon på varer og paller, for  
 eksempel fraktbrev
•  lese oppslag og skilt på terminalområdet
•  lese og følge losse- og lasteliste 
• lese informasjon på containere om innhold, størrelse 
 og rute

Regelmessig vil terminalarbeideren:
•  lese arbeidsinstrukser og -prosedyrer
•  lese tabeller for kvalitet og produktivitet 
• lese rutiner og informasjon knyttet til håndtering av 
 ulike varer
• lese skiftplaner og ferielister
•  lese informasjon om kvalitet og sikkerhet på dataskjermer  
 og oppslagstavler
•  lese informasjon om innhold og sikkerhet på ADR-gods

Av og til vil terminalarbeideren: 
• lese og signere instruks knyttet til helse, miljø og sikkerhet  
 (HMS) for terminalen
•  lese interne truckregler 
•  lese rutiner knyttet til hygiene og miljø
•  lese instruksjoner knyttet til førstehjelp, brannvern og   
 håndtering av farlig gods 
•  lese opplæringsmateriell, for eksempel til førerkort eller   
 sertifiserte kurs
•  lese og finne fram på terminalkart 
• lese organisasjonskart
•  finne informasjon i datablad ved uhell med farlig gods
•  lese referater fra møter 

   Lesing og skriving

SKRIVING
Hver dag vil terminalarbeideren:
•  skrive korte beskjeder til seg selv eller andre
•  registrere informasjon om skadet gods
•  notere avvik i egen avviksblokk
•  fylle ut pallekvittering ved lossing og lasting
•  fylle ut lasteskjema 
•  kontrollere og fylle ut sikkerhetsskjema på truckene

Regelmessig vil terminalarbeideren:
•  beskrive skader og manko i skade- og mankoregisteret
•  notere ned feil og mangler på trucker 

Av og til vil terminalarbeideren:
•  søke om ferie og permisjon
•  skrive notater fra kurs og informasjonsmøter
•  svare på interne undersøkelser 
•  skrive avviksmeldinger til avviksdatabasen
• skrive besvarelser på sertifiserte kurs, for eksempel 
 truckførerbevis
•  skrive innspill til forbedring av arbeidsmiljøet 
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Arbeidsoppgaver 
for terminalarbeider:

•  behandle, klassifisere og dokumentere varer  
 og gods som går ut og inn av terminalen og  
 lageret 
•  drive manuell og maskinell lasting og lossing
•  klargjøre gods for forsendelse og midlertidig  
 lagring
•  losse og laste effektivt og sikkert
•  utføre enklere vedlikehold av utstyr og 
 hjelpemidler >



    Muntlig kommunikasjon    Hverdagsmatematikk

Hver dag vil terminalarbeideren:
•  snakke med andre for å koordinere arbeidet 
•  gi og ta imot beskjeder og instruksjoner 
•  skaffe og videreformidle informasjon om varer 
 og leveranser
•  gi muntlig beskjed til arbeidsleder om fravær eller pauser
•  få informasjon og komme med innspill på morgenmøter

Regelmessige vil terminalarbeideren:
•  rapportere uønskede hendelser og uaktsom adferd til   
 arbeidsleder
•  være i dialog med leder, befrakter og sjåfører for å avtale  
 transport og finne ut av endringer
•  være i dialog med verneombud og tillitsvalgt
•  orientere nyansatte og vikarer om arbeidsrutiner  

Av og til vil terminalarbeideren:
• delta i muntlig opplæring i interne rutiner
•  snakke med leder om arbeidsforhold og opplæringsbehov  
 i for eksempel medarbeidersamtale
•  svare på spørsmål ved prøver og sertifiseringer
•  komme med innspill til organisering av arbeidet
•  delta på klubbmøter
•  gi beskjed om sykdom og fravær 

Hver dag vil terminalarbeideren:
•  sammenlikne og kontrollere numre på paller og kolli
•  lese postnumre og koder på merkelapper 
•  finne fram til og bruke ulike tallkoder, som for eksempel   
 UN-nummer
•  beregne vekt og løftekapasitet på vekter, løfteredskap 
 og trucker
•  beregne og kontrollere størrelse og vekt på pakker og   
 vurdere om de er for store eller for tunge
•  beregne plassbehov 
•  laste opp varer med truck på en effektiv, sikker og 
 økonomisk måte 
•  beregne kubikk og lastemeter på gods i henhold til 
 reell vekt

Regelmessig vil terminalarbeideren:
•  bruke måleinstrumenter til å måle lengde, kubikk og vekt,  
 for eksempel med vekt og målestav
•  kontrollere og informere om avvik i vekt, størrelse og   
 antall i forsendelser
• vurdere vektfordeling ved lasting 
•  fylle ut og kontrollere numerisk informasjon i laste- 
 og losseskjemaer 
•  navigere truck i hensiktsmessige vinkler for opplasting 
 av gods på trailer

Av og til vil terminalarbeideren:
• diskutere resultatet av ulike opplastingsalternativer 
 med befrakter 
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•  kontrollere og notere skader, manko og feil  
 på gods og forsendelsesinformasjon 
•  kontrollere paller ut og inn  



   Digital kompetanse

Hver dag vil terminalarbeideren:
•  bruke håndterminal (pda) for å registrere og kontrollere 
 gods ved lossing og lasting 
•  lese av feilmeldinger i pda
•  korrigere pda ved feilmelding
•  legge inn mål og vekt i pda 
•  omregistrere vanlig gods til spesialgods i pda 
•  finne koder på gods i pda
•  registrere skader på gods i digitalt skade- og mankoregister 
•  bruke pda til å finne informasjon om hendelser med gods 
 i Track & Trace

Av og til vil terminalarbeideren:
•  delta i interne nettbaserte undersøkelser
•  delta i nettbasert opplæring
•  søke i bedriftens Intranett
•  lese datablader om miljøfarlige bestanddeler i varer 
 på Internett
•  sende og motta e-post
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«Praksisnær opplæring motiverer de voksne til å delta»

Olaf Helsetsvei 5b, Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon: 23 38 13 00, Telefaks: 23 38 13 01

www.vox.no
postmottak@vox.no

Kompetansemål for opplæring i grunnleggende 
ferdigheter er et verktøy for å utforme og tilpasse 
opplæring for voksne.

De beskriver og konkretiserer mål for opplæring i:
 
• digital kompetanse
• hverdagsmatematikk
• lesing og skriving
• muntlig kommunikasjon

Kompetansemål og veiledning kan bestilles eller 
lastes ned fra vox.no/kompetansemål
Veiledningen utdyper problemstillinger i arbeidet 
med opplæring i grunnleggende ferdigheter.
 
På vox.no finner du flere ressurser for opplæring 
av voksne.
 



Profiler for basisferdigheter på jobben beskriver hvordan basisferdigheter 
er en del av yrkesutøvelsen. De er basert på kompetansemålene. Arbeids-
givere kan få et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere 
kan se hva de har behov for av opplæring innen lesing, skriving, muntlig 
kommunikasjon, regning og bruk av data.
 
Profilene kan tilpasses den enkelte og de lokale behov. De beskriver 
koblingen mellom grunnleggende ferdigheter og arbeidstakernes faktiske 
arbeidsoppgaver, og gjør det enklere for opplæringsansvarlige å lage 
tilpassede kurs.
 

BASISFERDIGHETER PÅ
JOBBEN FOR POSTBUD

www.vox.no
postmottak@vox.no



LESING
Hver dag vil postbudet:
•  lese informasjon om dagens arbeid på informasjonstavler
•  lese mottaker- og avsenderinformasjon på brev 
 og pakker 
•  lese informasjon fra ledelsen på Intranett
•  lese og forstå symboler, for eksempel for farlig innhold 
 i forsendelser
•  lese PMS-rapporter
•  lese magnetstriper
•  lese informasjon i ulike displayer 
•  lese informasjon om ruteendring og nye ruter
•  lese postnumre på oppstillingsskilt og kassetter ved   
 henting og klargjøring av kassetter

Regelmessig vil postbudet:
•  lese skiftplaner og ferieavviklingsplaner
•  lese sikkerhetsinformasjon på skilt og oppslag, 
 for eksempel på maskiner
•  lese e-post og sms, for eksempel fra leder 
•  lese kjørebok

Av og til vil postbudet: 
•  lese opplæringsmateriell, for eksempel ved grunnopp-  
 læring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) eller fagopplæring

   Lesing og skriving

SKRIVING
Hver dag vil postbudet:
•  rapportere om avvik og uønskede hendelser i egen   
 avviksblokk
•  oppdatere adresseinformasjon (PMS)
•  merke kassetter
•  omadressere post
•  føre kjørebok

Regelmessig vil postbudet:
•  skrive sms og e-post 

Av og til vil postbudet:
•  skrive søknader, for eksempel om permisjon, eller ved   
 utlyste stillinger
•  besvare spørsmål i OMI-undersøkelsen (medarbeider-  
 undersøkelse) digitalt eller på papir
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Arbeidsoppgaver 
for postbud:

•  drive manuell mottak og sortering av brev
•  klargjøre og tilrettelegge innkommet post 
 for forsendelse og ombæring 
•  losse og laste effektivt og sikkert
•  kontrollere, notere og følge opp skader, 
 mangler og feil på forsendelser og for-
 sendelsesinformasjon
•  postombæring
•  kjøre postbil  



    Muntlig kommunikasjon    Hverdagsmatematikk

Hver dag vil postbudet:
•  diskutere og finne løsninger på problemer og avvik 
•  delta på oppstartsmøter og gi og få informasjon om   
 arbeidet
•  samarbeide med kolleger om effektiv og trygg utførelse  
 av arbeidet
•  gi instrukser og sørge for at man selv får den informa-  
 sjonen man trenger
•  gi og få beskjeder på mobiltelefon

Regelmessige vil postbudet:
•  delta på personalmøter
•  kommunisere med kolleger og egen leder slik at farlige   
 situasjoner ikke oppstår, for eksempel klemskader
•  ha kontakt med kunder ute 

Av og til vil postbudet:
• rapportere ulykker og nestenulykker muntlig til egen leder
 delta i dialogmøte og medarbeidersamtale (Pluss-samtale)

•  beregne tidsfrister 
•  vurdere vekt og vektfordeling ved opplasting og stabling  
 av kassetter
•  vurdere kassettenes samlede tyngde ved lasting, lossing  
 og løfting
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   Digital kompetanse

Hver dag vil postbudet:
•  registrere pakker ved hjelp av skanner
•  bruke mobiltelefon til muntlige beskjeder

Regelmessig vil postbudet:
•  sende og motta e-post og sms

Av og til vil postbudet:
•  besvare organisasjonsundersøkelser digitalt
•  sende søknader elektronisk, for eksempel om permisjon
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«Praksisnær opplæring motiverer de voksne til å delta»

Olaf Helsetsvei 5b, Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon: 23 38 13 00, Telefaks: 23 38 13 01

www.vox.no
postmottak@vox.no

Kompetansemål for opplæring i grunnleggende 
ferdigheter er et verktøy for å utforme og tilpasse 
opplæring for voksne.

De beskriver og konkretiserer mål for opplæring i:
 
• digital kompetanse
• hverdagsmatematikk
• lesing og skriving
• muntlig kommunikasjon

Kompetansemål og veiledning kan bestilles eller 
lastes ned fra vox.no/kompetansemål
Veiledningen utdyper problemstillinger i arbeidet 
med opplæring i grunnleggende ferdigheter.
 
På vox.no finner du flere ressurser for opplæring 
av voksne.
 



Profiler for basisferdigheter på jobben beskriver hvordan basisferdigheter 
er en del av yrkesutøvelsen. De er basert på kompetansemålene. Arbeids-
givere kan få et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere 
kan se hva de har behov for av opplæring innen lesing, skriving, muntlig 
kommunikasjon, regning og bruk av data.
 
Profilene kan tilpasses den enkelte og de lokale behov. De beskriver 
koblingen mellom grunnleggende ferdigheter og arbeidstakernes faktiske 
arbeidsoppgaver, og gjør det enklere for opplæringsansvarlige å lage 
tilpassede kurs.
 

BASISFERDIGHETER PÅ JOBBEN   
KNYTTET TIL HELSE-, MILJØ OG 
SIKKERHET (HMS) I POSTEN

www.vox.no
postmottak@vox.no



LESING
•  finne fram i egen HMS-håndbok 
•  sette seg inn i relevante sikkerhetsrutiner 
•  lese og forstå rutiner ved brann og bruk av brann-
 slukningsapparat
• lese og forstå instrukser for førstehjelp og bruk av 
 førstehjelpsutstyr
•  lese og forstå sikkerhetsinstrukser for verktøy, maskiner  
 og verneutstyr 
•  lese og forstå skilt og oppslag knyttet til HMS
•  lese og forstå forkortelser, symboler og koder rundt HMS
•  lese håndskrevne beskjeder
•  lese og forstå loggførte hendelser
•  lese opplæringsmateriell

   Lesing og skriving

SKRIVING
•  rapportere skriftlig om avvik og oppståtte problemer
•  fylle ut skjemaer og sjekklister for kvalitet, sikkerhet og   
 avvik i arbeidet
•  skrive korte referater eller notater fra muntlig informasjon  
 om HMS
•  skrive HMS-informasjon i arbeidslogg 
•  sjekke ut, signere og attestere ved egenkontroll eller for  
 gjennomført sikkerhetsopplæring
•  sette opp og kvittere på arbeidsplaner, for eksempel 
 Sikker Jobb Analyse
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Basisferdigheter på jobben
knyttet til helse-, milø og
sikkerhet (HMS) i Posten:



    Muntlig kommunikasjon    Hverdagsmatematikk

•  varsle andre om fare, brudd på rutiner eller akutte 
 hendelser 
•  rapportere og diskutere avvik og problemer direkte 
 eller over telefon
•  lytte og forstå HMS-informasjon som gis muntlig 
•  lytte og forstå når andre varsler om fare
•  si i fra når man ikke oppfatter eller forstår en beskjed
•  kommunisere tydelig med kolleger for å unngå at farlige  
 situasjoner oppstår 
•  delta i diskusjoner om arbeidsmiljø og komme med innspill  
 til for eksempel verneombud
•  lytte til andres innspill og betraktninger
•  videreformidle viktig sikkerhetsinformasjon 

•  bruke numerisk informasjon i tabeller, for eksempel 
 lastetabeller for truck og løfteutstyr, i eget arbeid
•  vurdere blandingsforhold, for eksempel ved bruk av 
 kjemikalier
•  regne om mellom enheter i planlegging av arbeid, for   
 eksempel mellom tonn og kg ved løft av materialer
•  vurdere stignings- og helningsvinkler for sikker utførelse  
 av arbeid
•  lese statistikk og grafer, for eksempel skadestatistikk eller  
 lastediagram

BASISFERDIGHETER PÅ JOBBEN KNYTTET TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) I POSTEN      3    	



   Digital kompetanse

•  finne fram til og fylle ut relevante skjemaer digitalt
•  rapportere om avvik ved å bruke digitale enheter 
•  bruke digitale enheter som pda, mobiltelefon, kamera 
 og skanner til å loggføre arbeid 
•  oppdatere seg på rutiner og beskjeder knyttet til HMS på  
 bedriftens Intranett
•  bruke Internett til å finne miljø- og sikkerhetsinformasjon 
•  dokumentere avvik og kvalitet visuelt, for eksempel med  
 kamera, skanner, bildeprogram og e-post
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«Praksisnær opplæring motiverer de voksne til å delta»

Olaf Helsetsvei 5b, Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon: 23 38 13 00, Telefaks: 23 38 13 01

www.vox.no
postmottak@vox.no

Kompetansemål for opplæring i grunnleggende 
ferdigheter er et verktøy for å utforme og tilpasse 
opplæring for voksne.

De beskriver og konkretiserer mål for opplæring i:
 
• digital kompetanse
• hverdagsmatematikk
• lesing og skriving
• muntlig kommunikasjon

Kompetansemål og veiledning kan bestilles eller 
lastes ned fra vox.no/kompetansemål
Veiledningen utdyper problemstillinger i arbeidet 
med opplæring i grunnleggende ferdigheter.
 
På vox.no finner du flere ressurser for opplæring 
av voksne.
 



DEL 2	Mål	for	opplæringen

Del	2	inneholder	eksempler	på	kursplaner	og	individuelle	
planer	for	de	fire	ferdighetene,	med	mål	og	delmål	for	
opplæringen.



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på en kursplan

Del 2 side 1

Kursplan for lese- og skriveopplæring på arbeidsplassen

Kurs: Basiskompetanse i Posten og Bring
Kursmateriell: Læringsmappe for Posten og Bring

Kompetanseområder Mål for kurset  Jeg kan det. Jeg vil øve mer.

Lese og forstå Lese og forstå tekster jeg bruker i 
  mitt daglige arbeid:
 
  • adresser, postnummer og koder
  • opplæringsmateriell
  • branninstruks 
  • rutiner for førstehjelp
  • sikkerhetsrutiner
  • beskjeder
  • laste- og losseskjemaer
  • avviksmeldinger
  • informasjonstavler
  • skiftplaner
  • organisasjonsundersøkelsen  
  

Skrive og kommunisere Fylle ut skjemaer i tilknytning 
  til jobben min:

  • timelisten 
  • egenmeldingsskjema
  • lasteskjema
  • organisasjonsundersøkelsen
  • EUR Pall-kvittering

  Skrive:
  • beskjeder til kolleger og leder
  • avviksmelding
  • permisjonssøknader
  • korte rapporter 
  • notater fra kurs
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på individuell plan, nivå 1

Individuell plan i lesing og skriving

Deltaker:   

Kurs:   

Periode:  

Lese og forstå
Kompetansemål: lese og forstå korte tekster med frekvente og velkjente ord

For å kunne nå dette målet må jeg: 
 • øve på å lese korte oppslag på arbeidsplassen
 • øve på å forstå innholdet i en kort arbeidsinstruks
 • øve på å lese en bruksanvisning

Skrive og kommunisere
Kompetansemål: skrive korte tekster ved hjelp av håndskrift, tekstmelding eller 
tekstbehandlingsprogram

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å skrive vanlige ord og standardsetninger i enkle beskjeder
 • øve på å skrive beskjeder som jeg har behov for å kunne skrive i jobben
 • øve på å skrive beskjeder for hånd, som tekstmelding og e-post

Mål: Nivå 1
Kan lese og skrive ord og enkle tekster
Den voksne skal kunne
      •  bruke grunnleggende strategier for avkoding og staving
      •  lese og skrive korte, kjente ord uten å bruke for lang tid
      •  lese og skrive lengre og ukjente ord samt korte setninger ved å bruke litt tid
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på individuell plan, nivå 1

Kompetansemål: fylle ut et enkelt skjema

For å nå dette målet må jeg:
 • øve på å finne ut hvor i skjemaet jeg skal fylle ut personlige opplysninger
 • øve på å skrive riktig og forståelig
 • øve på å finne ut hvilke andre felter i skjemaet som er viktige å fylle ut

 

 Uke    vil jeg jobbe med:

 Andre ferdigheter jeg vil jobbe med:

  •    hverdagsmatematikk

  •    digital kompetanse

Dato:                                       

Deltaker:                                                                    Lærer:   
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på individuell plan, nivå 2

Kommunikasjons- og læringsstrategier 
Kompetansemål: lese setninger og få tak i sammenhenger uten at enkeltord tar for mye oppmerksomhet

For å nå dette målet må jeg:
 • øve på å lese høyt og stillelesing
 • øve på å lese med rett tonefall
 • øve på å lese hele setninger

Lese og forstå
Kompetansemål: lese og forstå oppslag, lister og annen kort informasjon uten hjelp

For å kunne nå dette målet må jeg: 
 • øve på å lese oppslag på informasjonstavler på jobben min
 • øve på å lese skjemaer jeg trenger i jobben min
 • øve på å finne nødvendig informasjon på en datamaskin

Skrive og kommunisere
Kompetansemål: skrive korte, formelle tekster med faktisk informasjon og begrunnelse

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å skrive notater mens jeg snakker i telefon
 • øve på å skrive beskjeder til leder og kolleger
 • øve på å beskrive avviksmeldinger 
 • øve på å forklare hva som er skjedd
 • øve på å begrunne hvorfor jeg søker om fri fra jobben

Mål: Nivå 2
Kan lese og skrive sammenhengende tekster med tempo og flyt
Den voksne skal kunne 
      • lese og skrive med automatiserte avkodings- og staveferdigheter
      • ta i bruk dagligdagse tekster og vanlige informasjonskilder
      • bruke egne lese- og skriveferdigheter til å løse enkle, hverdagslige oppgaver
      • ta i bruk strategier for aktiv lesing

Individuell plan i lesing og skriving

Deltaker  

Kurs  

Periode  
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på individuell plan, nivå 2

 Uke   vil jeg jobbe med:

 Andre ferdigheter jeg vil jobbe med:

  •   hverdagsmatematikk

  •   digital kompetanse

Dato:                                       

Deltaker:                                                                    Lærer:   



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på en kursplan

Del 2 side 6

Kursplan for opplæring i hverdagsmatematikk på arbeidsplassen

Kurs: Basiskompetanse i Posten og Bring
Kursmateriell: Læringsmappe for Posten og Bring

Kompetanseområder Mål for kurset   Jeg kan det.  Jeg vil øve mer.

Tall • beregne priser
  • bruke kalkulator til enkle beregninger
  • prosentregning
  • fylle inn arbeidstidsskjema
  • bruke de fire regneartene 
  • forstå nummerrekkefølge for postnummer
  

Måling • måle opp og vurdere volum på sendinger
  • bruke målestav
  • vurdere forholdet mellom vekt og volum 
   ved prissetting 
  • beregne tid i forhold til fastsatte tidsfrister
  • forstå grunnleggende enheter for mål 
   og vekt 
  • forstå innbyrdes sammenheng mellom 
   enhetene for henholdsvis mål og vekt
  

Statistikk • telle opp og kontrollere antall forsendelser
   i forhold til produksjonsmål
  • lese statistikk, for eksempel over 
   sykefravær
  • lese og forstå en lønnstabell
  • lese og forstå grafisk informasjon  
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på individuell plan, nivå 1

Tall
Kompetansemål: foreta opptelling og sammenlikne tall
Kompetansemål: bruke tallinja til beregninger, og til å vise tallstørrelse

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å lese angivelser for plassering etter postnummer
 • øve på manuell sortering etter gateadresse (hekking)
 • øve på å sammenlikne og kontrollere nummer på paller og kolli

Kompetansemål: bruke enkel addisjon og subtraksjon i kjente sammenhenger

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å trekke fra og legge til antall kolli som skal sendes 
 • øve på å vurdere kapasitet i forhold til restforsendelse

Kompetansemål: bruke enkle prosenter som 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, desimaltall som 0,25, 0,5, 1,5 og 
brøker som 1/4, 1/3 og 1/2

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å se om skattetrekk og feriepenger virker rimelig
 • øve på å sammenlikne reell produksjon i prosent i forhold til fastsatt mål

Mål: Nivå 1
Forstår enkel matematisk informasjon og tar i bruk enkel regning 
Den voksne skal kunne 
 • forstå enkel matematikkholdig informasjon i hverdags-, jobb- og samfunnsliv
 • bruke matematikk i bestemte sammenhenger uten å kunne overføre det til andre situasjoner
 • betjene operasjoner på kalkulator, kassaapparater og lignende uten å beherske matematikk i 
  andre sammenhenger

Deltaker:  

Kurs:  

Periode:  

Individuell plan i hverdagsmatematikk
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på individuell plan, nivå 1

Måling
Kompetansemål: bruke måleutstyr som klokke, termometer, vekt, målebånd og litermål

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å måle størrelse på forsendelser med målestav
 • øve på å lese av riktig vekt

Kompetansemål: lese enkle tabeller, bruksanvisninger og kart

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å lese av tabeller for kapasitet på trucker og annet løfteutstyr
 • øve på å lese skiftplaner og ferieplaner

Kompetansemål: bruke grunnleggende enheter for lengde, areal, volum, vekt, temperatur, tid og vinkler i 
konkrete situasjoner 

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å vurdere størrelser på kolli ved lossing og lasting
 • øve på å beregne tidsbruk for å overholde stopptider

Statistikk
Kompetansemål: fylle inn data i et ferdig oppstilt regneark

For å nå dette målet må jeg:
 • øve på å føre liste over arbeidstid og overtid
 • øve på å fylle inn i skjema for antall forsendelser

Kompetansemål: fylle ut enkle skjemaer

For å nå dette målet må jeg:
 • øve på å fylle ut laste og losseskjemaer
 • øve på å fylle ut søknad om ferieavvikling



Del 2 side 9

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på individuell plan, nivå 1

 Uke    vil jeg jobbe med:

 Andre ferdigheter jeg vil jobbe med:

  •    digital kompetanse

  •    lesing og skriving

Dato:                                       

Deltaker:                                                                    Lærer:   
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på en individuell plan, nivå 2

Tall
Kompetansemål: bruke overslagsregning som forutsetter addisjon og subtraksjon, ved hjelp av hoderegning

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å gjøre overslag over antall kolli det er plass til i en forsendelse
 • kontrollere at trekk til fagforening, skatt og pensjonstrekk er rimelig

Kompetansemål: foreta enkel prosentregning
Kompetansemål: beskrive sammenhengen mellom enkle brøker, prosenttall og desimaltall som 1/10, 10 %, 
0,1 og mellom 3/4, 75 %, 0,75

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å regne ut skattetrekk ved overtidsbetaling
 • øve på å regne om mellom prosent og brøk

Måling
Kompetansemål: foreta enkel omregning av enheter for lengde, areal, volum, vekt og tid

For å kunne nå dette målet må jeg: 
 • øve på å regne om mellom forskjellige enheter for lengde, areal og volum
 • øve på å regne om mellom kg og g for brev og pakker (klumper)

Kompetansemål: vurdere og finne praktiske løsninger på konkrete problemstillinger

For å kunne nå dette målet må jeg: 
 • øve på å vurdere fordeling av vekt ved lossing og lasting
 • øve på å vurdere plassering av kolli ved stabling (vektfordeling)

Mål: Nivå 2
Forholder seg aktivt til matematisk informasjon, bearbeider informasjonen og kan bruke 
matematikk i nye situasjoner
Den voksne skal kunne  
 • bearbeide de matematikkholdige utfordringene de møter i hverdags-, jobb- og samfunnsliv
 • bruke matematikk i ulike sammenhenger og anvende matematikken i nye situasjoner
 • forstå så mye matematikk at hun/han føler seg i stand til å delta aktivt i demokratiske prosesser og 
  foreningsarbeid

Deltaker:  

Kurs:  

Periode:  

Individuell plan i hverdagsmatematikk
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på en individuell plan, nivå 2

Statistikk
Kompetansemål: lese tabeller og tolke diagrammer og grafer

For å nå dette målet må jeg:
 • øve på å lese statistikk over sykefravær og produksjon
 • øve på å se utvikling av sykefravær og produksjon over tid

 Uke    vil jeg jobbe med:

 Andre ferdigheter jeg vil jobbe med:

  •    digital kompetanse

  •    lesing og skriving

Dato:                                       

Deltaker:                                                                    Lærer:   
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på en kursplan

Kursplan for opplæring i digital kompetanse på arbeidsplassen 

Kurs: Basiskompetanse i Posten og Bring
Kursmateriell: Læringsmappe for Posten og Bring

Kompetanseområder Mål for kurset   Jeg kan det.  Jeg vil øve mer.

Bruk av ikt-systemer Bruke de digitale verktøy som kreves i 
  mitt daglige arbeid: 

  • pc som arbeidsverktøy til enkle oppgaver
  • pda som arbeidsverktøy
  • kjenne igjen ikoner for ulike programmer
  • forskjellige funksjoner på en mobiltelefon
  • hjelpefunksjoner når problemer oppstår
  • følge enkle instruksjoner i et 
   opplæringsprogram
  • kjenne til bedriftens intranett

Søking og utveksling av Skaffe og formidle informasjon som
digital informasjon er nødvendig for å utføre jobben min:

  • sende og motta tekstmelding
  • sende og motta e-post
  • bruke vedlegg i e-post
  • finne informasjon på Internett
  • benytte bedriftens intranett
  • lese arbeidsinstrukser på skjerm
  • finne branninstruks og rutiner for førstehjelp
  • laste ned datablader fra Internett
  • laste ned laste- og losseskjemaer
  • ta digitale bilder for dokumentasjon

Produksjon og presentasjon  Finne fram til og fylle ut digitale skjemaer
av digital informasjon i tilknytning til jobben min:

  • timelister 
  • egenmeldingsskjema
  • skade- og mankoregister
  • lasteskjema
  • organisasjonsundersøkelser
  • nettbasert opplæring
  • avviksmeldinger  
  • regneark
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på en individuell plan, nivå 1

Bruk av ikt-systemer
Kompetansemål: kjenne igjen og bruke grensesnittløsninger (ikoner, knapper) 

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å kjenne igjen forskjellige ikoner for forskjellige programmer som timeregistrering og ”Track & Trace”
 • øve på å bruke e-post
 • øve på å lagre dokumenter sikkert
 • øve på å finne igjen dokumenter 

Kompetansemål: følge anbefalte rutiner for trygg og sikker bruk av utstyr og tjenester

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å logge inn på en riktig og sikker måte
 • øve på å skanne godsinformasjon

Søking og utveksling av digital informasjon
Kompetansemål: hente relevant informasjon fra en kjent digital kilde

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å finne informasjon på Internett ved hjelp av en søkemotor
 • øve på å sjekke om informasjonen er riktig

Kompetansemål: motta og bearbeide ikt-basert informasjon

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å åpne og legge til vedlegg i en e-post
 • øve på å finne informasjon på Intranett
 • øve på å spore pakker via Internett

Mål: Nivå 1
Forholder seg til digital informasjon, og tar i bruk enkle digitale verktøy
Den voksne skal kunne  
• bruke digital informasjon i hverdags-, jobb- og samfunnsliv
• bruke digital informasjon i bestemte sammenhenger uten å kunne overføre det til nye situasjoner
• hente inn og produsere informasjon relatert til konkrete og kjente oppgaver eller situasjoner 
• følge enkle nettvettregler og kjenne til problemstillinger knyttet til personvern

Deltaker:  

Kurs:  

Periode:  

Individuell plan i digital kompetanse



Del 2 side 14

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på en individuell plan, nivå 1

Produksjon og presentasjon av digital informasjon
Kompetansemål: bruke tekstbehandlingsprogram
 
For å nå dette målet må jeg:
 • øve på å legge inn informasjon i skjema
 • øve på å lese og rette opp feilmeldinger på pda
 • Skrive enkle tekster, for eksempel  oppslag

 Uke    vil jeg jobbe med:

 Andre ferdigheter jeg vil jobbe med:

  •    hverdagsmatematikk

  •    lesing og skriving

Dato:                                       

Deltaker:                                                                    Lærer:   
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på en individuell plan, nivå 2

Bruk av ikt-systemer
Kompetansemål: følge anbefalte rutiner for lagring av informasjon

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å lagre og slette forskjellige typer dokumenter 
 • øve på å lage logisk mappestruktur som gjør det lett å finne igjen dokumenter

Kompetansemål: på egen hånd ta i bruk nye digitale verktøy og tjenester

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å bruke digitale verktøy ved endringer av sendingsinformasjon
 • øve på å bruke e-post på mobiltelefonen
 • øve på å bruke kalenderfunksjoner på mobiltelefonen

Søking og utveksling av digital informasjon
Kompetansemål: benytte ikt til å søke, finne og bruke informasjon som er relevant

For å kunne nå dette målet må jeg:
 • øve på å finne informasjon om farlig gods og miljøgifter fra ulike kilder 
 • øve på å søke informasjon i forhold til intern opplæring 

 

Mål: Nivå 2
Forholder seg aktivt til digital informasjon, bearbeider informasjonen og kan bruke informasjonen
i nye situasjoner
Den voksne skal kunne  
 • bearbeide digital informasjon han/hun møter 
 • bruke digital informasjon i ulike sammenhenger, og anvende informasjonen i nye situasjoner
 • benytte seg av digitale verktøy slik at hun/han kan delta i demokratiske prosesser
 • følge enkle nettvettregler og kjenne til problemstillinger knyttet til personvern

Deltaker:  

Kurs:  

Periode:  

Individuell plan i digital kompetanse
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Eksempel på en individuell plan, nivå 1

Produksjon og presentasjon av digital informasjon
Kompetansemål: skrive inn, formatere og redigere informasjon til et bestemt formål, med for 
eksempel et tekstbehandlingsverktøy

For å nå dette målet må jeg:
 • øve på å skrive inn i fraværslister ved hjelp av tekstbehandlingsverktøy
 • øve på å bruke og fylle ut skjema i forhold til skadet gods
 • øve på å fylle inn informasjon i undersøkelser
 • øve på å bearbeide en tekst

 Uke    vil jeg jobbe med:

 Andre ferdigheter jeg vil jobbe med:

  •    hverdagsmatematikk

  •    lesing og skriving

Dato:                                       

Deltaker:                                                                    Lærer:   



DEL 3	Kompetanse	og	arbeidserfaring

Del	3	har	som	mål	å	synliggjøre	deltakerens	kompetanse	
og	kvalifikasjoner.	Her	finner	du	arbeidsark	som	inviterer	til	
diskusjon	og	refleksjon.	
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Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark

Del 3 side 1

Arbeidsplassen min 

Hvordan vil du presentere arbeidsplassen din? Lag en kort presentasjon hvor du forteller litt om arbeidsplassen din. 

Her er noen stikkord du kan bruke for å fylle ut informasjon om arbeidsplassen din. 

Bedriftens navn:             
 

Sted:               

Avdelinger:              

Antall ansatte:              

Statlig, kommunal eller privat:            

Min avdeling:              

Bransje eller sektor:             

Yrkesgrupper på jobben:            

Fagforeninger:              

Møter:               

Fagblader:              

Er det andre ting du vil fortelle om arbeidsplassen din? 
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Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark
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Mine arbeidsoppgaver

Hvilken stilling er du ansatt i, og hva er arbeidsoppgavene dine? Gjør du ulike ting til ulike tider? Hvilke rutiner har du? 
Jobber du skift? Hvilken arbeidstid har du? 

Fyll ut.

Stilling:               

Arbeidstid:              

Noter eksempler på daglige arbeidsoppgaver.

Om morgenen:              

              

              

Før lunsj:              

              

              

Etter lunsj:              

              

              

Om ettermiddagen:             

              

              

Om kvelden eller natta:            

              

              



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark
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Oversikt over kurs og utdanning

Her kan du skrive stikkord om kurs du har vært på og utdanning du har. 
Dersom du har dokumentasjon fra kurs eller utdanning, kan du legge den i visningsmappen din.

Fyll ut.

Skole eller arbeidssted Type kurs eller utdanning Fra-til Dokumentasjon
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 2 Mål for opplæringen
Arbeidsark

Oversikt over arbeidserfaring

Her kan du skrive stikkord om din arbeidserfaring fra både lønnet og ulønnet arbeid. 
Dersom du har dokumentasjon fra arbeidsplassen, kan du legge den i visningsmappen din.

Fyll ut.

Arbeidssted Yrke (stilling) Arbeidsoppgaver Fra-til Dokumentasjon

Mine sterke sider:
 

 •       

 •       

 •       

 •       

 •       
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Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark
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Erfaringer med lesing og skriving i dagliglivet

Hva leser og skriver du i dagliglivet?  Sett kryss.

Tekster Ja, ofte Ja, av og til Nei, sjelden 
eller aldri

Reklamebrosjyrer

Post og brev

Ukeblader 

Tegneserier

Aviser

Bøker

Tekstmeldinger

E-post

Tv (undertekst og programoversikt)

Skilt

Oppslag

Bruksanvisninger og instruksjoner til for eksempel medisiner 
og tekniske hjelpemidler 

Internett (aviser, bestilling av reiser)

Informasjon fra kommune og stat

Informasjon fra skole og barnehage

Innkalling til tannlege og lege 

Barnas lekser

Togtabell, busstabell og lignende

Annet:
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Erfaringer med lesing og skriving på jobben

Hva leser og skriver du på jobben?  Sett kryss.

Tekster Ja, ofte Ja, av og til Nei, sjelden 
eller aldri

Beskjeder og informasjon på oppslagstavle eller skjerm

Avviksmeldinger

Skilt og oppslag

Skjemaer som laste- og losseskjema 

Søknad om permisjon

Lister som vaktlister og timelister

Notater fra opplæring som HMS-kurs, grunnkurs eller 
truckførerkurs

Postnummer og koder

Søknader om utlyste stillinger

Tabeller og grafer for kvalitet og produktivitet 

Arbeidsinstrukser og prosedyrer

Informasjon fra ledelsen 

Møtereferater

Skademeldinger

Korte rapporteringer

Organisasjonsundersøkelser

E-post

Tekstmeldinger

Annet:



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark

Del 3 side 7

Erfaringer med hverdagsmatematikk i dagliglivet

Hva gjør du?  Sett kryss.

Eksempler Ja, ofte Ja, av og til Nei, sjelden 
eller aldri

Finner ut omtrent hvor mye jeg skal betale i butikken

Sjekker vekslepenger

Sjekker kassalapper 

Forstår og bruker en kalender

Forstår rutetabeller for kollektive transportmidler

Finner mest lønnsomme billettype

Sjekker at strøm- og telefonregninger virker riktige

Sjekker saldo i banken

Forstår diagrammer i avisartikler

Leser tabeller, for eksempel over næringsinnhold i matvarer

Bruker litermål og vekt

Bruker tommestokk

Følger oppskrifter for å lage mat

Leser av ulike måleinstrumenter, for eksempel for dekktrykk

Finner ut hva priser er i norske kroner når jeg er i utlandet



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark

Del 3 side 8

Erfaringer med hverdagsmatematikk på jobben

Hva gjør du? Sett kryss.

Eksempler Ja, ofte Ja, av og til Nei, sjelden 
eller aldri

Teller og kontrollerer antall 

Finner ut hvor lang tid en arbeidsoppgave vil ta

Leser tidstabeller, for eksempel for når restpost skal kjøres ut

Leser av vekter

Bruker meterstokk/målestav

Anslår vekt og volum ved lasting og lossing

Sorterer på adresser, postnummer eller koder

Vurderer plassbehov ved lasting og lossing

Vurderer tyngdefordeling ved lasting og lossing

Fører inn arbeidstid i arbeidstidsskjema

Sjekker hvor mye ferie som er igjen

Forstår statistikk og grafer for eksempel over produksjon,  
sykefravær og nestenulykker

Forstår lønnslippen min



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark

Del 3 side 9

Erfaringer med bruk av digitale verktøy

Hva gjør du? Sett kryss.

Eksempler Ja, ofte Ja, av og til Nei, sjelden 
eller aldri

Bruker pc i arbeidet

Bruker pc i fritiden (for eksempel spill, Facebook, bildebehandling)

Bruker nettbank

Bestiller reiser over Internett

Bruker mobiltelefon

Overfører informasjon fra mobiltelefon til pc

Bruker e-post

Oppretter e-post med vedlegg

Bruker digitalt kamera

Bruker digital musikkspiller



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark

Del 3 side 10

Lese- og læringsstrategier

Hvilke strategier bruker du når du leser? Sett kryss.

Eksempler Ja, ofte Ja, av og til Nei, sjelden 
eller aldri

Jeg leser overskriften, og får en idé om hva innholdet i teksten 
er.

Jeg ser på bildet i teksten, og får en idé om hva innholdet i 
teksten er.

Jeg kjenner igjen ord i en ofte brukt tekst.

Jeg kjenner igjen delene i sammensatte ord og forstår 
sammenhengen mellom disse.

Jeg kjenner igjen deler av sammensatte ord, og slik kan jeg 
forstå flere nye ord.



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark

Del 3 side 11

Lese- og læringsstrategier

Hvilke strategier bruker du når du leser? Sett kryss.

Eksempler Ja, ofte Ja, av og til Nei, sjelden 
eller aldri

Jeg leser setninger, og får tak i sammenhenger uten at enkeltord 
tar for mye oppmerksomhet.

Jeg behersker både høyt- og stillelesing.

Jeg spør om hva ord betyr.

Jeg gjenkjenner forstavelse, rot og endelse i ord, og vet hva 
disse betyr for ordets mening.

Jeg bruker de grammatikkunnskaper jeg har i arbeid med tekst.

Jeg bruker tidligere erfaringer for å forstå innholdet i en tekst.

Jeg stiller spørsmål til det jeg ikke forstår i en tekst.

Jeg kjenner igjen ulike typer tekster og formålet med dem.

Jeg varierer mellom skumlesing og grundig lesing etter behov.



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark

Del 3 side 12

Skrive- og læringsstrategier

Hvilke strategier bruker du når du skriver? Sett kryss.

Eksempler Ja, ofte Ja, av og til Nei, sjelden 
eller aldri

Jeg bruker stavekontroll eller spør andre om hjelp til å stave ord.

Jeg lager nye ord ved å sette sammen kjente ord med nye ord.

Jeg bruker en annen tekst som mal for min tekst.

Jeg ber om hjelp til å forstå hva teksten skal brukes til.

Jeg tenker på hvem som er mottaker før jeg skriver.

Jeg øver på beskjeder og enkle skjemaer som blir brukt til daglig 
i jobben.



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark

Del 3 side 13

Skrive- og læringsstrategier

Hvilke strategier bruker du når du skriver? Sett kryss.

Eksempler Ja, ofte Ja, av og til Nei, sjelden 
eller aldri

Jeg bruker de grammatikkunnskaper jeg har i arbeid med tekst.

Jeg skriver ned stikkord til innhold i teksten før jeg skriver den.

Jeg lager en plan over innhold før jeg skriver.

Jeg finner bindeord som kan passe i teksten min som for 
eksempel, og, eller, hvis, dersom.

Jeg leser gjennom min egen tekst for å rette opp feil.

Jeg tenker på hva slags type tekst jeg skal skrive før jeg 
begynner å skrive.

Jeg bruker ordbok, og retter feil.



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark

Del 3 side 14

Læringsstrategier for hverdagsmatematikk

Hvilke læringsstrategier bruker du?  Sett kryss.

Eksempler Ja, ofte Ja, av og til Nei, sjelden 
eller aldri

Jeg planlegger hvordan jeg skal gå fram før jeg løser et praktisk 
problem.

Jeg finner ut hvilken regneart jeg skal bruke før jeg regner ut noe.

Jeg bruker overslagsregning for å se om et svar er rimelig.

Jeg runder av tall og regner ut tilnærmet riktige svar i hodet.



Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
Arbeidsark

Del 3 side 15

Læringsstrategier for digital kompetanse

Hvilke læringsstrategier bruker du?  Sett kryss.

Eksempler Ja, ofte Ja, av og til Nei, sjelden 
eller aldri

Jeg leser brukerveiledningen nøye.

Jeg melder meg på opplæringskurs.

Jeg spør om hjelp fra kolleger.

Jeg prøver og feiler på egenhånd.



DEL 4	Bilder	fra	arbeidsplassen

Bildene	i	del	4	viser	situasjoner	fra	arbeidsplassen	som	
krever	en	eller	flere	basisferdigheter.



Arbeidsplass med digitalt utstyr 



 

Branninstruks 

 



 

Hekking 

 



 

Håndskanner 



Oppslagstavle 



 

Oppslagstavle med diagrammer 



 

Pall og transportbånd 



 

Pda 



 

Postnummer 



 

Produksjonstavle 



 

Registrering av strekkoder 



 

Resultat av medarbeiderundersøkelse 



 

Stabling av esker 

 



 

Statistikk over sykefravær 



 

Truck og tralle 



 

Veiledning for lasting 



 

Frakt av gods 



DEL 5	Tekster	fra	arbeidsplassen

I	del	5	finner	du	tekster	og	annet	materiale	fra	
arbeidsplassen.



Del 05 Tekster fra Posten og Bring 

 

Innhold: 

• Avviksskjema 

• Skjema for søknad om ferie 

• Branninstruks 

• Egenmelding Bring (2 sider) 

• Egenmelding Posten 

• Etikett 

• Europallkvittering 

• Huskelapp ved ulykker og nestenulykker 

• Innledning til pakkeproduksjon (4 sider) 

• Instruks postcontainer 

• Kjøreregler for truck (6 sider) 

• Organisasjonsundersøkelsen (2 sider) 

• Palleutveksling Bring 

• Rutiner vekselbeholder  

• Sjekkliste – sikker bruk av postcontainer 

• Skjema for rapportering av uregelmessigheter 
Å   V¬re leveregler
Å   Etiske retningslinjer







 

 

  

BRANNINSTRUKS. 

 

Når brannalarmen går: 

• Følg nærmeste rømningsvei ut av bygningen, dersom hovedtrappen er  
blokkert. 

• Gå til oppsamlingsstedet som er merket ute på plassen og bli der til faren  
er over. 
 
Rednings – og slukningsarbeidet iverksettes og ledes av  
brannvernleder ( vaktmester) eller driftssjef for bygget, som også varsler 

Brannvesenet på tlf. 110. 
 
Avdelingsleder i hver avdeling ( eventuell Team ledere) kontrollerer og er ansvarlig 
for at ingen sitter igjen i den enkelte avdeling. 
 

VIKTIGE TELEFONNUMMER 
 
Brannvesen               110 
Politi                           112 
Ambulanse                113 
 
Arbeidstilsynet                  81 54 82 22 
 
Oppdager du brann og alarmen ikke går – forsøk å slukk den med nærmeste 
brannapparat hvis du tror det er mulig. 
Få andre til å sette i gang brannalarmen  
Knus glasset og trykk på knappen på nærmeste brannvarsler 
 
 







 EGENMELDING  
 

1. Egenmelding: 
 

Navn…………………………………………………… rnr………………..  var borte fra arbeidet  
 
f.o.m.……..…………….t.o.m. ……………………….. pga. egen sykdom. 
 
Funksjonsevne og/eller arbeidsrelaterte helseplager  

 
Arbeidsoppgaver: ……………………………………………………………………………………………. 

 
         Har fraværet sammenheng med forhold på arbeidsplassen: 
 

ja            Nei               
 

Hvis ja, hvilke forhold kan settes i sammenheng med fraværet?: …………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Dato: ……………… Underskrift  ……………..…………………………………………………………… 
   Arbeidstakers underskrift 

 

2. Fylles ut av den som mottar meldingen om fravær og sendes/leveres 
straks til arbeidstakers leder 

 
Navn på leder som skal ha meldingen:………………………………………………………………….. 
 

     Navn: …………………………………………….. Rnr…………  Avd. ….…………………………………… 
 
        har i dag (dato)………...…… kl. ……………… gitt melding om at han/hun er fraværende  
 
        på grunn av: 
      
      Egen sykdom     
 

 Egen sykdom m/sykmelding   
 

 Innlagt sykehus     
 

 Annen årsak (angi evnt årsak under ”Merknader”) 
        
  Fraværet vil antakelig vare i ………….. dager.  
 
 Merknader:…………………………………………………… ………………………………………………… 
 
 
 
 Dato:………….……… Underskrift: ………………………………………. 
 
 
        Underskrives av den som mottar fraværsmeldingen fra arbeidstaker 
 

 
 

















Instruks  
for sikker og riktig bruk av postcontainere 

 
 
Gjelder for:  Alle postansatte som arbeider med postcontainere 
Utarbeidet av:  Runar Gilberg 
Revisjonsnr  1.2 
Dato:   01.12.2008 
 
Innledning 

- Det inntreffer hvert år ulykker knyttet til bruk av postcontainere.  
- Posten Norge AS ønsker at slike ulykker opphører / reduseres til et minimum 
- Bruk av postcontainere innebærer en risiko og alle må bidra til å unngå skader og 

ulykker. 
- På de neste sidene beskriver vi nærmere sikrere bruk av postcontainerne, samt rutiner 

for innsending av defekte containere til verkstedet. 
- Vis hensyn, bruk sunn fornuft og ta ansvar!  
- Ta forholdsregler og bruk verneutstyr! (Vernesko og hansker) 

 
Rapportering 

- Dersom det oppdages avvik på pakking av postcontainer skal dette meldes i Avvik/ 
Tiltak i henhold til gjeldende rutiner. 

- Dersom det oppstår farlige situasjoner under håndtering av postcontainer skal HMS - 
reglene for ulykker/ nestenulykker følges. 

- Brudd på denne instruksen meldes ved hjelp av blanketten ”HMS avvik”. 
 
Kontroll av container før den tas i bruk 
Før postcontainer tas i bruk skal den alltid sjekkes. 
  
Det skal kontrolleres at: 

- Parkeringslåsen virker 
- Dørene lar seg lukke.  
- Dørlåsen fungerer korrekt. 
- Containeren ikke er skjev og kan skape farlige situasjoner ved tømming. 
- Nettingveggen ikke er ødelagt og har utstikkende spiler 
- Hjulene ikke er ødelagte 
- Kanaler for truck ikke er defekte. 
- Gummistropp for sikring av dører er i orden 

 
Håndtering av defekte containere 
Dersom containeren er defekt: 

- Skal du fylle ut reparasjonsskjemaet ”Defekt lastbærer” og sende containeren til 
reparasjon 

- Skal den lastes om av deg eller avsenderstedet og den defekte containeren sendes til 
reparasjon. Dersom du ikke har tid å laste om posten, og post blir stående igjen, skal 
dette meddeles leder ved avsenderstedet eller rampekoordinator. 



- Hvis gummistroppen som skal sikre døren langs utsiden av containerveggen er defekt 
eller borte, skal denne byttes med en gang. Finnes ikke gummistropper på terminalen, 
skal containeren settes til side til gummistropper er skaffet. 

 
   Se vedlegg for beskrivelse av rutiner for innsending av skadde postcontainere. 
 
 
Fylling av postcontainer/ sortering 
Vektgrenser: 

- Containerne er påsatt instruksjoner for vekt og volumbegrensinger: totalvekt skal ikke 
overstige 500 kg.  

- For å sørge for dette brukes følgende retningslinjer for fyllingsgrad: 
• trykksak/katalog og blad av glatt papir   1/2 full 
• blader/aviser av avispapir     ¾ full 
• pakkepost, klump og brevpost i sekk  full 
• blandet post etter skjønn men, fyllingsgrad skal ikke overstige angitt 

totalvekt. 
 
 
 
 
Spesielle hensyn ved fylling av postcontainer / sortering 
 
Hva er viktig? Hvorfor? 

Det skal ikke legges tunge pakker/bunter øverst i 
containeren 

Personskader hvis de faller 
ned. 

Se til at det ikke stikker noe ut på sidene av 
postcontaineren 

Dette kan være farlig blant 
annet under interntransport  

Pakker/bunter skal stables; ikke lempes i 
containeren 

Unngå at pakker/bunter faller 
ned når døra åpnes. 

Det skal ikke lastes over containerens høyde. 
Unntak når 2/3-deler av pakken er under kanten 
slik den er sikret.  
Det skal ikke legges pakker oppå containeren 

Pakker kan falle av under 
transport og lossing og skade 
deg eller andre. Pakken kan 
bli skadd eller skade 
omgivelsene. 

 
Interntransport 
Før du flytter containeren: 

– Sikre at dørlåsen er skikkelig lukket. 
– Feste døra langs containerveggen med gummistroppen dersom containeren er 

åpen.  
– Se til at det ikke stikker noe ut på sidene av postcontaineren.  

 
Når containeren er i bevegelse: 



- Sørg alltid for å ha oversikt i fartsretningen.  
- Ikke benytte parkeringslåsen som brems. Parkeringslåsen skal bare brukes når 

containeren er parkert.  
- Hovedregelen er at bare en container skal flyttes om gangen. Unntak fra dette 

bare ved forflytting av tomme containere over korte avstander med god 
oversikt.  

- For interntransport, lasting og lossing av postcontainer med truck gjelder regler 
for truckkjøring 

 
Ergonomi/sikkerhet 

Skyving av container er ergonomisk den beste måten å flytte en container på. 
Imidlertid vil det ofte komme i konflikt med behovet for å ha oversikt i fartsretningen. 
Da vil den beste arbeidsstillingen være å gå på siden og skyve containeren.  
 
Bare en container om gangen fordi manuell flytting av postcontainere er belastende for 
knær, skuldre og armer, og andre utsettes for risiko på grunn av dårlig oversikt hvis du 
flytter flere samtidig.  
 
Når håndtaket til å flytte container med last i benyttes, kan dette medføre fare for 
klemskader på grunn av at det kan skje ras i lasten i container under bevegelse og fordi 
det ikke finnes beskyttelse for den del av hånd som befinner seg på innsiden av 
container håndtak. Ta forholdsregler, bruk verneutstyr (vernesko og hansker). 

 
Dersom avvik oppdages og du vurderer dette som sikkerhetsrisiko, skal containeren 
lastes om 

 
Sikker lasting og lossing på bil og sikring av containere på kjøretøy. 
Det er sjåførens ansvar å sørge for forskriftsmessig parkering. Når kjøretøyet ikke står 
horisontalt under av- og pålasting øker risikoen for å miste kontroll over containerne. Farlige 
arbeidsforhold skal rapporteres som nestenulykke til den lokale ledelsen..  
 
Ta ekstra hensyn når du jobber på løftebord eller bakløfter: 

- Når du har containere på bakløfteren må du alltid ha på parkeringslåsen.  
- Containerstopper på løftebord skal benyttes 
- Det skal bare være to containere på bakløfteren samtidig. 

Unntak: Ved lasting og lossing av tomme containere kan dette økes til tre 
når forholdene tillater det (flatt underlag og bakløfteren er minimum 2 m 
lang).  

 
Når det unntaksvis må benyttes truck for å løfte container til/fra lastebil må det utvises 
særskilt forsiktighet og etableres sikkerhetssone. 
     
Dersom skader/ mangler på containeren oppdages og du vurderer dette som sikkerhetsrisiko, 
skal den lastes om. Dersom det ikke er tid til omlasting skal containeren settes igjen. 
 
 
 
 
 



 
Åpning og lossing av postcontainer 
 
Ved åpning og lossing av container kan lasten falle ut. 
 
Container skal derfor åpnes slik: 

1. Se til at det er god plass rundt containeren slik at andre medarbeidere kan 
passere greit og ikke blir utsatt for fare. 

2. Påse at parkeringslåsen er på. 
3. Åpne dørlåsen, men hold døren lukket. 
4. Gå ut til siden av postcontaineren og trekk døren etter deg. Sørg for at døren er 

mellom deg og lasten. Dersom det faller ut last vil disse falle på gulvet og ikke 
treffe mennesker. 

5. Dersom pakker faller, gå til side og la dem falle på gulvet, ikke prøv å holde 
dem igjen  

6. Fest døren langs siden med gummistropp 
7. Det kan være tunge pakker i containeren 
8. Dersom det er en tung/ uhåndterlig pakke som ligger høyt i containeren, be om 

hjelp til lossing.  
 
 
Rutiner ved innsending av defekt postcontainer. 

- Dersom det oppstår en skade på en container, skal den ikke benyttes.  
- Containeren tømmes for post og påsettes bl 7032002 som forteller at den er defekt og 

ikke skal brukes. Dette skjemaet finns på Pia under Drift, Lastbærere. 
- Skjemaet fylles ut på en slik måte at reparatør lett kan se hvilken skade som skal 

utbedres. 
- Lokal leder har ansvar for at skjemaet er lett tilgjengelig for personalet. 
- Den defekte containeren sendes til nærmeste terminal som videresender den til 

reparasjon ved verkstedet ved Godssenteret i Oslo. 
 
Retningslinjer for håndtering av defekt postcontainer ved terminal. 

- Containerskilt for skadde postcontainere skal plasseres i hylle/ reol eller lignende på 
steder der involvert personale har lett tilgang. Det skal defineres hvem som har ansvar 
for etterfylling mv. 

- Overlevering av skadde containere skjer på rampe. Terminalen har ansvar for videre 
håndtering etter overlevering. 

- Terminalen skal ha et definert område der skadde postcontainere plasseres. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Merking for defekt lastbærer 
 

 

 

  
  

DEFEKT LASTBÆRER 
 

                   MÅ IKKE BRUKES 
Sendes til:  
 
 Postens Godssenter Oslo 

0024 Oslo 
 

 
For reparasjon av  
 

 Hjul  Hengsler 

    

 Parkeringslås  Låser 

    

 Kanal for truck  Andre mangler Spesifiser under: 
 

 

 

 
 
   

Enhet Dato Underskrift 
NB! Avsenderenhet skal alltid oppgis 
 
 
Vedlegg 
Distribusjon: 
 

- Instruksen ligger på Pia under: 
- http://pia.posten.no/C10/C9/Lastbarere/default.aspx 
- Gå inn på Pia. Klikk deretter på ”Drift”.  
- Velg lastbærere i fellesmenyen  

http://pia.posten.no/C10/C9/Lastbarere/default.aspx�


- Det lages linker til dokumentet fra opplæringssidene og HMS sidene på Pia. 
 
Kompetansekrav for medarbeidere i Post samt Distribusjonsnett Produksjon og 
Distribusjon: 

- Instruksens punkt for:  
- Kontroll av container før den tas i bruk  
- Håndtering av defekte containere 
- Rutiner for innsending av defekt postcontainer 
- Oppstilling for sortering 
- Fylling/ sortering 
- Interntransport 
- Åpning/lossing av postcontainer 

 
Kompetansekrav for medarbeidere i Distribusjonsnett transport: 
 
Instruksens punkt for: 
 

- Kontroll av container før den tas i bruk  
- Håndtering av defekte containere 
- Rutiner for innsending av defekt postcontainer 
- Interntransport 
- Lasting og lossing av postcontainere på bil.  
- Åpning/lossing av postcontainer 

 
Opplæring 
Linjeledelsen gis ansvar for at instruksen innføres og følges. 
 

- Det er utarbeidet forslag til kompetansekrav jfr ovenstående. Dette foreslås lagt inn 
i grunnopplæringen. 

 
- Det foreslås videre at instruksen gjennomgås av ansvarlig leder for arbeidstakere 

som arbeider med postcontainere. 
 
- Arbeidet med implementering av den nye instruksen skal starte umiddelbart og 

være sluttført senest 31. januar 2009 
 
 



Kjøreregler for truck 
1: Høyrekjøring   
2. Forkjørsrett i truckgata   
3. Bruk av mobiltelefoner og lignende er 
forbudt. 
4. Truckforskrifter og regelverk skal følges 

5. Transport av doble paller er forbudt. De 
skal stå hver sin lastegaffel for å unngå skader  

6. Forbudt å slå, dytte containere eller paller 
på plass med truck    

7. Trucken er konstruert for og skal kun 
brukes til godstransport                             

8. Alle som kjører truck skal alltid ha førerbeviset 
med seg og før førstegangs kjøring vist gyldig 
truckførerbevis 
9. Risikoen for skader uhell og utgifter ved 
uforsiktig kjøring iverksetter karantene for den 
det gjelder 
10.  Trucken skal ikke brukes når 
sikkerhetsfeilmelding vises i displayet. Kontakt 
servicepersonell.  
11. Av sikkerhetsmessige grunner skal det ikke 
brukes påkledning som begrenser synsfeltet.  
 

 



NB: Ansattnummer (Rullenr) benyttes kun til å lokalisere riktig enhet for din besvarelse,
samt sikre at ansatte kun besvarer én gang. Det gjøres ingen kobling mellom deg og din
besvarelse.

Les dette først:
De første 58 spørsmålene besvares langs en syvpunktsskala, hvor 1 betyr "stemmer slett
ikke" og 7 betyr "stemmer helt". Dersom du ikke kan/vil besvare et spørsmål, krysser du
kun av i kolonnen "0". Dersom du ikke ønsker å besvare undersøkelsen marker her: 
NB: Skjema med ansattnummer skal uansett returneres til Humetrica.

1. Jeg har tilstrekkelig varierte
arbeidsoppgaver

Stemmer
slett ikke

Stemmer
helt

1 2 3 4 5

Svaret sendes:

Humetrica AS
Stortorvet 10,
0155 Oslo

Organisasjonsundersøkelsen 2009

MÅ
FYLLES
UT

Stemmer
slett ikke

Stemmer
helt

2. Jeg har riktig kompetanse til å utføre
mine arbeidsoppgaver

4. Jeg vet hvilke krav og forventninger
som stilles til mitt arbeid

5. Jeg har tilgang til det utstyr jeg
trenger for å gjøre en god jobb

6. I min enhet behandles alle med
respekt

7. Personlige konflikter skaper ikke
problemer i min enhet  (NB:1=mye
problemer /ille  7=lite problemer/bra)

8. I min enhet holder vi det vi har lovet

9. Min leder gir meg nyttig tilbakemelding
på den jobben jeg utfører

11. I min enhet blir ingen utsatt for
mobbing eller trakassering

12. Jeg trives i jobben min

13. Jeg vet hvilke resultater min enhet
blir målt på

14. Min enhet preges av et positivt
engasjement

15. Jeg får gjennomført planlagt faglig
oppdatering

16. Jeg forstår sammenhengen mellom mine
oppgaver og selskapets mål og strategier

18. Jeg opplever at organiseringen av
min enhet er hensiktsmessig

19. Jeg foreslår bedre måter å løse
arbeidsoppgaver på

0

22. Jeg lærer stadig noe nytt i jobben
min

23. Jeg er godt informert om det som
skjer i selskapet

26. Maskiner, utstyr og hjelpemidler
fungerer tilfredsstillende

27. I min enhet kan jeg si det jeg
mener

28. I min enhet er det rom for å feile

29. Jeg blir ikke utsatt for plagsomme fysiske
belastninger i jobben min
(NB:1=svært utsatt./ille   7=ikke utsatt/bra)

31. Min leder viser tydelig at han/hun
setter pris på forbedringsforslag

30. Min leder er flink til å informere om
det som skjer i selskapet

33. Jeg blir ikke utsatt for plagsomme
psykiske belastninger i jobben min
(NB:1=mye belastn./ille   7=liten belastn./bra)

34. I mitt arbeid får jeg utnyttet mine
kunnskaper og ferdigheter

Må returneres innen 28.10.09NB: Spørreskjema fortsetter på baksiden

6 7 1 2 3 4 5 6 7 0

20. Jeg er stolt over å arbeide i
selskapet

21. I min enhet brukes
resultatmålinger til forbedringer

---

Ansattnr.:
(Rullenr.)

3. Min leder uttrykker klare mål for
enheten

10. Min leder gir meg ansvar og
myndighet til å løse oppgavene mine

17. Min leder bidrar til at jeg trives godt i
jobben min

24. Min leder bidrar til at jeg utvikler
meg i jobben min

25. I min enhet benytter vi andre
enheters erfaringer

32. I min enhet søker vi løsninger
som er til det beste for selskapet

35. Jeg får hjelp og støtte fra mine
kollegaer til å gjøre en god jobb

36. I min enhet gjennomføres omstilling
på en redelig måte

5704639970



54. Jeg har mulighet til tilstrekkelig
fysisk variasjon i arbeidet

52. Arbeidsmengden er tilpasset min
arbeidskapasitet

51. Min leder er tilgjengelig for meg
når det er behov for det

50. I min enhet arbeider vi for å tilfredsstille
våre kunder og/eller interne oppdragsgiveres
behov

49. Jeg har mulighet til å ta pauser i
løpet av arbeidsdagen

Stemmer
slett ikke

Stemmer
helt

Stemmer
slett ikke

Stemmer
helt

48. Jeg får anerkjennelse for den
jobben jeg gjør

44. Jeg har tilstrekkelig innflytelse på
min egen arbeidssituasjon

47. I min enhet forekommer det ikke
diskriminering

Må returneres innen 28.10.09
Når du har fylt ut skjemaet, bretter du det og legger det i C5-konvolutt med
vindu slik at returadressen blir synlig

57. Jeg kan aktuelle sikkerhetsrutiner knyttet
til mitt arbeide (f. eks mot ran, tyveri, interne
misligheter, misbruk av informasjon)

Jeg vet hva jeg skal gjøre ved en
brann i arbeidslokalene mine

Arbeidsforholdene har i løpet av de siste
12 mnd. vært en medvirkende årsak til mitt
sykefravær

Jeg har hatt PLUSS-samtale /
medarbeidersamtale siste 12 måneder

1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0

55. Jeg opplever ikke negativt stress
som følge av tidspress i jobben
(NB:1=mye negativt stress./ille
7=lite negativt stress./bra)

JA NEI

JA NEI

JA NEI 56. Jeg er fornøyd med kvaliteten på den
siste PLUSS-samtalen /
medarbeidersamtalen (besvares bare
dersom du har hatt innenfor de siste 12
måneder)

JA NEI
I min enhet har leder og medarbeidere
jobbet aktivt med resultatene fra fjorårets
organisasjonsundersøkelse

Bring Logistics (Cargo)

Bring Logistiscs (Nettlast)

Bring Logistics (Solutions)

Bring Frigoscandia

Bring Express

Bring Dialogue

Bring CityMail

Marker dersom du arbeider i ett av
følgende selskap:

43. Jeg opplever at selskapet har et
positivt omdømme

42. Min leder følger opp det vi blir
enige om

41. Jeg opplever god balanse mellom
arbeid og fritid

40.  Jeg kan se resultater av arbeidet
mitt

38. Jeg vil gjerne fortsette å jobbe i
selskapet

37. Min leder lytter til mine meninger
og ideer

39. I min enhet gir vi hverandre tydelige
tilbakemeldinger

45. I min enhet møter vi nye innspill
på en åpen måte

53. I min enhet er det akseptert å
utfordre vedtatte sannheter

Arbeidsplassen min har tilfredsstillende fysisk
arbeidsmiljø JA NEI

Renholdet på arbeidsplassen er
tilfredsstillende JA NEI

Inneklima på arbeidsplassen er
tilfredsstillende JA NEI

Jeg kjenner til at risiko for
helseskade i jobben min er kartlagt JA NEI

Jeg har fått opplæring i riktig ergonomi for
utførelse av arbeidsoppgavene mine JA NEI

Når det forekommer uønskede hendelser /
nestenulykker rapporterer medarbeidere i min
enhet alltid disse

JA NEI
IKKE AKTUELT

I tilfeller med uønskede hendelser /
nestenulykker blir disse diskutert i min enhet

JA NEI
IKKE AKTUELT

Det gjennomføres tiltak i forhold til uønskede
hendelser / nestenulykker i min enhet JA NEI

Min enhet tar samfunnsansvar ved å
ta hensyn til det ytre miljø JA NEI

I min enhet setter vi HMS regelmessig på
dagsorden i møter jeg deltar i JA NEI

Jeg kjenner til konsernets etiske
retningslinjer JA NEI

Jeg kjenner til konsernets
varslingsordning for kritikkverdige
forhold

JA NEI

46. I min enhet etterlever vi
konsernets etiske retningslinjer

58. Min enhet gjenspeiler lokalsamfunnet
rundt oss når det gjelder etnisk og
kulturell bakgrunn

6336639972





RETNINGSLINJER  FOR  AVLEVERING/HENTING  AV VBH/BIL VED  POSTENS 
GODSSENTER Oslo 
 
Ved hensettelse av vbh/bil:   
Sjåføren skal  

- melde fra når rygge-/klareringslys ikke fungerer som forutsatt (melde til 
trafikkdirigenten som omgående videremelder til teknisk avdeling). 

- påse at bilen er helt nedsenket når bilen skal forlate hensatt vbh. og tilsvarende 
nedsenket når en vbh kjøre bil på plass under en vbh. for avhenting. 

- melde fra når områder foran rampekanten/porter er glatt pga. snø og is (melde til 
trafikkdirigenten som omgående videremelder til portvakta). 

- ved selvsyn påse at vbh/bil har kort avstand og riktig vinkel til rampekanten/porten 
slik at løftelemmen stikker godt inn i vbh/bilen. 

- påse at vbh er utstyrt med riktig antall støttebein og at disse har rett vinkel opp mot 
bunnen på vbh. 

- Sjekke låsebolten 
 

Det er PGO’s  ansvar   
- å sørge for at rygge-/klareringslysene til enhver tid fungerer. 
- ikke å ta i bruk (fylle opp) en vbh/bil som ikke er forsvarlig hensatt til 

rampekanten/porten (ikke forsvarlig hensatt vbh/bil skal omgående meldes til 
kjipsjåfør for korrigering) . 

- å holde områdene foran rampekanten/portene ren for snø og is slik at underlaget ikke 
bidrar til at vbh/bil sklir ved innlasting. 

- å stenge porter som mangler lys fram til lysene er brakt i orden.  
- å stenge porter som har glatt område foran rampekanten (innenfor område som vbh. 

hensettes) fram til forholdene er blitt utbedret. 
 
   
PGO skal ved avhenting 

- ved grønt lys gi beskjed om at vbh. er klarert for avhenting. 
 
Sjåføren skal ved avhenting 

- påse at avhenting kun skjer på grønt lys (utkjøring på rødt lys skal ikke forekomme). 
 
 
Utstyr m.m.: 
Det er OAT’s ansvar til enhver tid å ha utstyret som brukes  i transporttjenesten (støttebein, 
vbh., biler mv.) i sikkerhetsmessig/forsvarlig stand. 
 
Det er PGO’s ansvar å ha sitt utstyr - knyttet til transporttjenesten - (løftelemmer, lys mv.) i 
forskriftsmessig/forsvarlig stand. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvik som avdekkes i forhold til overholdelsen av gitte retningslinjer skal for OAT og 
PGO’s vedkommende meldes av Produksjonsleder direkte til Produksjonssjef for 
videre behandling og tilbakemelding. 



  
OPPLÆRING I SIKKER BRUK AV 
POSTCONTAINER 
 
 
Navn: 

 

Rullenummer/ansattnummer:  
Område/avdeling:  
Leder:  
 
 
Opplæringen i sikker bruk av postcontainer omfatter: 

• Kontroll av postcontainer 
• Fyllingsgrad / vektgrenser 
• Opplasting i postcontainer 
• Interntransport av postcontainer 
• Sikker lasting og lossing på bil 
• Åpning og lossing av postcontainer 

 

 Jeg bekrefter at jeg har bedriftsintern opplæring i bruk av postcontainer 
 
 

Jeg signerer for å ha gitt nødvendig opplæring  Jeg signerer for at jeg har gjennomgått og vist at jeg 
kan de arbeidsoppgavene det er krysset av for 

   

Leder/Opplæringsrådgiver Dato  Medarbeider Dato 

 
 





Kjære kollega

Felles verdier, ledelsesprinsipper 
og etiske retningslinjer er noe av 
det limet som binder et mangfoldig 
konsern som vårt sammen. Det skal 
mye til for å endre verdiene.

Verden rundt oss endrer seg og vi 
står overfor store og nye utford
ringer. Derfor inkluderer vi nå åpen-
het og mot som nye verdier, mens 
redelighet, respekt og samhandling 
står uforandret.

Felles verdier, ledelsesprinsipper  
og etiske retningslinjer utgjør leve
regler som bidrar til å bygge vår kultur 
og er rettesnor for alle beslutninger. 
Sammen skal vi videreutvikle den 
kulturen vi trenger for å nå våre 
felles mål.

Beste hilsen Dag Mejdell

Et involverende  
lederskap

Ledelses prinsipper
Å lede betyr å sette mål, 
frig jøre energi og styre 
ressurser. Våre ledere:

er synlige• 

er tydelige• 

tar og gir ansvar• 

utvikler og inspirerer• 

Et verdibasert lederskap 
som balanserer involvering 
og kontroll.

Etiske 
retningslinjer
Konsernets etiske 
retningslinjer handler om:

Høy etisk standard• 

Åpen bedriftskultur• 

Ansvarlighet• 

Dialog og varsling• 

Våre leveregler
Verdier, ledelsesprinsipper,  
etiske retningslinjer



Samhandling

Mot

ÅpenhetRedelighet

Respekt

Verdier



Etiske Retningslinjer
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kjære medarbeider 3

Høy etisk standard og åpen bedriftskultur 4

konsernets ansvar 7

Den enkeltes ansvar 8

 sikkerhet og kriminalitet 8

 gaver og andre ytelser 8

 Rusmidler 11

 Politikk og religion 11

straffbare handlinger 13

interesse- og habilitetskonflikter   15

kommunikasjon   16

taushetsplikten   16

Varsling av kritikkverdige forhold 19

Brudd på etiske retningslinjer 20

Din etiske test 20

intern varslingskanal 22

Innhold

Vi lever av å levere. For å kunne levere må vi ha kundenes 
tillit, og motiverte medarbeidere. to av konsernets 
verdier er redelighet og respekt. Dette er kjerneverdier
i forhold til kunde tillit og et godt arbeidsmiljø. Disse etiske 
retningslinjer bygger på konsern ets verdier og danner en 
norm for hva som anses som god og ansvarlig opptreden.

Retningslinjene g jelder for alle ansatte i konsernet 
og beskriver vår kultur for samhandling med hverandre  
og omgivelsene. Vi skal ha en åpen bedriftskultur hvor
det oppfordres til å drøfte etiske dilemmaer på 
arbeidsplassen.  

Mange har sikkert erfart at det ikke alltid er like lett 
å vite hvor grensen går og trå helt riktig i en hver 
situasjon. Disse etiske retningslinjer gir heller ikke svar 
på alle dilemmaer, men er ment som en hjelp og rettesnor 
for å kunne manøvrere trygt innenfor g jeldende lover 
og regler. 

Dersom du i enkelte situasjoner er i tvil om hvordan 
du skal gå frem, vil jeg oppfordre deg til å snakke med 
dine kollegaer eller ta opp saken med din leder. Den 
etiske testen som finnes bak i dette heftet kan også 
være til hjelp.

jeg ber deg sette deg godt inn i disse etiske retnings-
linjene. Ved å følge retningslinjene legger vi grunnlaget for 
en bedrift s  kultur som vil hjelpe oss i å nå våre felles mål. 

Dag Mejdell, konsernsjef

Kjære medarbeider
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Hva er etikk og hvorfor trenger vi 
etiske  retnings linjer?
Etikk handler om hva som er rett og galt og setter ram-
mer for vår atferd. 

Etikk er en verdiforankret forpliktelse vi har overfor oss 
selv, vår arbeidsgiver og det fellesskap vi er en del av. 
Vi forholder oss til våre etiske forpliktelser både ut fra 
samfunnsmessige fellesverdier og de verdier virksom-
heten står for.

Disse etiske retningslinjer bygger på konsernets verdier.   
Ved å forankre vår atferd i konsernets felles verdi-
grunnlag og opptre i henhold til disse retnings linjene  
kan vi bidra til en høy etisk standard i alle deler av 
konsernet.

En høy etisk standard er fundamentet for et godt 
 arbeidsmiljø og en sunn og åpen bedriftskultur.  
gjennom høy etisk standard og sterk intern kultur 
skaper  vi tillit og et godt omdømme, og viser våre 
kunder  at vi er til å stole på.

Etiske retningslinjer danner en norm for hva som anses 
som  god og ansvarlig opptreden i vårt konsern, men 
retningslinjene er ikke uttømmende. 

Retnings linjene er også ment som hjelp og rettesnor 
for å kunne manøvrere trygt innenfor g jeldende  
lover og regelverk. Den individuelle arbeidsavtalen 
gir ytterligere  føringer og setter krav til deg som 
medarbeider  innenfor ditt virkeområde. 

Hvem omfattes av etiske retningslinjer og hvilket 
ansvar har du?

Disse etiske retningslinjer g jelder for alle selskapene i 
konsern et og alle medarbeidere i konsernets selskaper . 
Retningslinjene g jelder også for styremedlemmer, an-
satte som er i permisjon, innleide konsulenter, vikarer  
og andre  som arbeider midlertidig i konsernet. 

som leder i konsernet har du ansvar for at etiske 
retningslinjer kommuniseres og blir forstått av dine 
medarbeidere, at retningslinjene etterleves og at 
det reageres på avvik. som leder har du dessuten et 
spesielt  ansvar for å følge de etiske retningslinjer slik 
at du g jennom dine handlinger  fremstår som et godt 
forbilde i etisk atferd. 

som medarbeider i konsernet har du ansvar for å g jøre 
deg kjent med de etiske retningslinjene og etterleve 
disse. 

Konsernet skal kjennetegnes av høy etisk 
standard og en åpen bedriftskultur
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Konsernet skal være en ansvarlig arbeids
giver, samfunnsaktør og samarbeidspartner

konsernet skal være en profesjonell arbeidsgiver som 
respekt erer grunnleggende menneskerettigheter. 

i dette konsernet anerkjenner vi hverandres ulikheter  
og bruk er dette til felles beste. Vi aksepterer ingen form 
for trakass ering eller diskriminering som følge av rase, 
religion, nasjonal itet, seksuell legning, kjønn eller annet. 
Annen atferd som  kolleger eller forretnings forbindelser 
kan oppfatte som  truende eller nedverdigende , er heller 
ikke akseptabel. 

som arbeidsgiver skal vi stå for gode arbeids-
muligheter  og rettferdig behandling av alle ansatte. 
 Objektive kriterier  skal legges til grunn ved ansettelse, 
avansement  og lønnsfast settelse. Arbeids takernes 
rettigheter  basert på lovverk, tariffavtaler og inter-
nasjonale konvensjoner skal respekteres.

konsernet skal være en foregangsbedrift når det 
g jelder  å tilrettelegge for et helsefremmende 
 arbeidsmiljø, med mål om at ingen blir skadet  eller syke 
som følge av arbeidet. Det forventes at den enkelte 
medarbeider melder fra til nærmeste leder eller verne-
ombud om mangler eller feil som kan  medføre fare for 
liv eller helse i eller under  arbeidets gang. 

som ansvarlig samfunnsaktør plikter konsernet å 
oppfylle konsesjonsvilkår og andre myndighetskrav. 
konsernet skal arbeide aktivt for å redusere utslipp 
og forurensning, spare energi og velge miljøeffektive 
løsninger. 
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i rollen som tiltrodd tredjepart både for fysiske og 
elektroniske leveranser påtar konsernet seg et 
stort ansvar i forhold til sine kunder. Dette g jelder 
så vel for penger som for post, gods, informasjon og 
andre  verdier.  kunden skal kunne stole på at det som 
innleveres  til konsernet kommer trygt fram innenfor 
g jeldende frister. 

leverandører skal behandles upartisk og rettferdig. 
konsernet skal ikke misbruke sin markedsposisjon.

Vi forventer at våre leverandører og partnere deler 
våre etiske verdier. 

Den enkelte skal opptre redelig og ansvarlig
som medarbeider i konsernet plikter du å overholde 
lover, regler og interne retningslinjer, vise ansvar og 
utføre ditt arbeid sikkert og samvittighetsfullt, og 
innenfor g jeldende fullmakter. Du skal opptre ærlig  
og redelig, behandle alle med respekt og utvise god 
oppførsel overfor forretningsfor bindelser, kolleger  
og andre.

Sikkerhet og kriminalitet
Du plikter å g jøre ditt for å forebygge straffbare 
handlinger i og mot konsernet og å etterleve sikker-
hetsrutinene. Du skal være påpasselig og hederlig i 
omgang med konsernets eien deler, postsendinger, gods, 
informasjon og andre verdier som håndteres for kunder. 
Du skal også varsle om straffbare handlinger i og mot 
konsernet. 

Gaver og andre ytelser 
Du skal ikke på vegne av deg selv eller andre motta gave, 
provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, 
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eller av giveren ment å skulle påvirke dine handlinger 
i arbeidet for konsernet. Du skal også  avstå fra å gi 
eller tilby slike ytelser. Med ytelse i denne sammenheng 
menes også invitasjoner til  arrangementer, reiser og 
lignende betalt av andre enn konsernet. Deltakelse på 
slike arrangementer  skal godkjennes  av overordnet 
leder. Det er en forutsetning at konsernet minst dekker 
reise og opphold. når du deltar i sammen henger som 
nevnt, representerer du alltid konsernet, og din  
opp treden  må stå i forhold til det. 

Moderate former for g jestfrihet  og sosialt samvær  
hører med til normal forretnings omgang. Mindre 
kostbare gaver i forbindelse med jul, merkedager eller 
andre spesielle anledning er er det normalt akseptabelt 
både å gi og motta. graden av slik oppmerksomhet 
må imidlertid  ikke utvikles på en måte som påvirker 
beslutnings prosesser eller kan gi andre grunn til å 
tro at dette skjer. Hvis du mottar en ytelse av ikke 
ubetydelig  verdi, eller blir kjent med at du vil bli tilbudt 
en slik ytelse, skal din nærmeste overordnede leder 
underrettes og ta stilling til om ytelsen kan mottas, 
eventuelt beholdes om den allerede er mottatt. Det 
avg jørende er om ytelsen kan svekke din  integritet, eller 
om den kan gi et slikt inntrykk, til skade for deg eller for 
konsernet. Det må vises særlig aktsomhet ved tilbud 
om ytelser i tilknytning til forhandlinger, bestemte kon-
trakter eller konkrete saker som er under behandling.

Du skal ikke motta rabatter ved private kjøp av varer og 
tjenester fra konsernets forbindelser, med  mindre det 
dreier seg om en rabattordning som tilbys en større 
krets av konsernets ansatte.

kjøp av seksuelle tjenester er ikke akseptabelt når 
du opptrer  på vegne av konsernet eller i en annen 
 sammenheng for konsernet.

Rusmidler
konsernets arbeidslokaler skal være rusfrie. Det 
 aksepteres ikke at du er påvirket av alkohol eller  andre 
rusmidler i arbeid og det forventes at du sier fra 
dersom du ser eller hører at noen av dine kollegaer er 
eller har vært påvirket av alkohol eller rusmidler ved 
utøvelsen av sitt arbeide. Begrensede mengder alkohol 
kan likevel bli servert når lokal skikk eller spesielle anled-
ninger g jør dette passende, forutsatt at inntaket ikke 
kombineres med arbeidsaktiviteter.

Politikk og religion
Dine politiske sympatier, religiøse tilhørighet, medlem-
skap i grupper, lag, foreninger mm., er konsernet uved-
kommende. Du skal likevel fremstå som upartisk når du 
opptrer på vegne av konsernet. Videre forventes det at 
din profesjonelle og private opptreden er lojal og ikke 
skader konsernets omdømme.
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Det er nulltoleranse for korrupsjon og andre 
straffbare handlinger

konsernet tolererer ingen former for korrupsjon og 
andre  straffbare handlinger begått i tilknytning til 
arbeid for konsernet. 

Med dette menes at det er nulltoleranse for slike hand-
linger og at de skal møtes med en streng og  konsekvent 
reaksjon i form av oppsigelse eller avskjed. Forhold som 
anses straffbare vil som hovedregel bli politianmeldt. 
korrupsjon omfatter bestikkelser og påvirkningshandel. 

korrupsjon undergraver lovlig forretningsvirksomhet, 
 forvrenger konkurranse, ødelegger tillit og omdømme 
og utsetter selskap og enkeltpersoner  for risiko. 
Foruten å være etisk uakseptabelt, er  korrupsjon og 
medvirkning til dette straffbart, enten det er å motta 
bestikkelser eller å bestikke andre. 

straffbare handlinger begått av konsernets  ansatte 
som går ut over kunder anses særlig alvorlige, og er  
skjerpende momenter i reaksjonssammenhengen.   
i likhet med korrupsjon er slike handlinger særlig 
 ødeleggende for konsernets tillit og omdømme.  
i tillegg er de egnet til å bryte ned arbeidsmiljøet.



14   EtiskE REtningslinjER EtiskE REtningslinjER   15   

Interesse og habilitetskonflikter skal 
unngås

som konsernets medarbeider skal du verken for deg 
selv eller nærstående søke å oppnå fordeler som er 
upassende eller på annen måte kan tenkes å skade  
konsernets interesser. Det er ikke tillatt å ha lønnet 
arbeid, eierinteresser eller påvirkningsmuligheter i  
forretningsvirksomhet hvis dette kan tenkes å svekke 
din lojalitet til konsernet. 

nærmeste leder eller leder over dette skal godkjenne  
styreverv i andre selskaper som driver nærings-
virksomhet/forretningsvirksomhet.

Du må ikke ta del i eller søke å påvirke en beslutning 
når det foreligger særlige forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til din uavhengighet. Et slikt særlig forhold 
kan være en inter essetilknytning til saken det g jelder, 
for eksempel g jennom slektskap, nære personlige  
relasjoner eller økonomiske interesser, herunder 
eierinteresser  eller styreverv, i selskap, lag eller  
sammenslutninger som saken angår. 

Hvis du blir oppmerksom på potensielle interessekon-
flikter, skal du straks melde fra til din nærmeste leder. 
Dersom det konstateres inhabilitet eller en  situasjon 
som forårsaker manglende tillit til konsernet  og/eller 
konsernets beslutningsprosesser, skal du straks fratre 
videre befatning med saken det g jelder.
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Vår kommunikasjon skal være åpen og  
sannferdig

All kommunikasjon i og fra konsernet skal være åpen 
og sannferdig. kontakt med media skal skje i henhold til 
konsernpolicy kommunikasjon. 

Taushetsplikten skal overholdes
Du plikter å overholde taushetsplikten du har som følge 
av arbeid eller oppdrag utført på vegne av konsernet. 
En viktig del av denne forpliktelsen er å bevare taushet 
om informasjon av konkurransemessig betydning og 
alt som kan være av interesse for kriminelle miljøer. 
taushets plikten g jelder også i forhold til kolleger  
som ikke har bruk for informa sjonen i sitt arbeide.

taushetsplikten skal forhindre at uvedkommende 
får  tilgang til informasjon som kan skade konsernets 
kunder, virksomhet eller omdømme. taushetsplikten  skal 
også beskytte den enkeltes personvern og  integritet, 
enten dette er kunder eller egne ansatte. taushets-
plikten g jelder også etter at arbeids forholdet er 
opphørt eller at oppdraget er utført.
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Det skal varsles om kritikkverdige forhold

Å varsle om straffbare og kritikkverdige forhold skal 
anses som å bidra til å utvikle konsernet positivt. Med 
kritikkverdige forhold menes brudd på lover og regler, 
og på disse etiske  retningslinjer og andre interne 
dokumenter som regulerer  viktige sider av konsernets 
virksomhet.

Aktuelle interne varslingskanaler vil være leder,  leders 
leder, tillitsvalgte og vernetjenesten. Det er et grunn-
leggende mål å legge til rette for at problemene løses 
tidligst mulig og nærmest der de oppstår. konsernets 
ledelse plikter å legge til rette for dette. Dersom det 
skulle foreligge omstendigheter  som g jør at du ikke 
finner det naturlig å benytte noen av disse kanalene, 
skal det varsles til en egen varslingskanal. Det kan ikke 
utelukkes at det i enkelte tilfeller vil være behov for 
å varsle noen eksternt. Dette vil typisk være tilsyns-
myndigheter eller politi.
 
konsernet skal preges av en åpen bedriftskultur 
med aksept for å ta opp bekymringer og å varsle om 
kritikk verdige forhold. når du sier fra om kritikkver-
dige forhold på en forsvarlig måte, skal du oppleve å bli 
tatt på alvor, og at dine meninger blir hørt og vurdert. 
Du skal alltid få tilbakemelding om hvordan saken blir 
behandlet. Du skal føle deg trygg på at du ikke blir møtt 
med negative reaksjoner eller sanksjoner hvis du tar 
opp kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte. intern 
varsling vil som utgangspunkt være forsvarlig.
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Brudd på etiske retningslinjer kan få konsekvenser
Brudd på etiske retningslinjer kan få konsekvenser for 
arbeidsforholdet i form av advarsel, oppsigelse eller 
avskjed.

konsernet skal utøve høy etisk standard i behandling 
av medarbeidere som har brutt eller mistenkes å ha 
brutt etiske  retningslinjer. gjeldende lover og avtaler 
skal følges.  Alle rettssikkerhetshensyn og normale 
menneskelige hensyn skal ivaretas. En medarbeider 
skal behandles med respekt uansett hva vedkommende 
måtte ha g jort seg skyldig i.

konsernets etiske retningslinjer skaper ingen rettig-
heter   for kunder, leverandører, konkurrenter, aksjo-
nærer eller eventuelle andre personer eller enheter.

Din etiske test
står du overfor et etisk dilemma, så still deg  følgende 
spørsmål:

 Er det lovlig?
 Føles det riktig?
 Ville jeg fortelle familie, en kollega eller en venn om det  

 jeg g jør?
 tåler forholdet offentlighetens søkelys?

spør din nærmeste leder om råd, dersom du  fortsatt 
er i tvil.
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Det er et grunnleggende mål at kritikkverdige forhold 
tas opp og løses tidligst mulig, og nærmest der de opp-
står. som oftest vil dette være med  nærmeste leder 
eller leders leder. 

For at alle medarbeidere i konsernet skal være sikret 
et trygt sted å si fra om kritikkverdige forhold dersom 
det oppleves for vanskelig å si fra til sine ledere, er det 
opprettet et konsernfelles varslingsinstitutt. 

Hvordan kontakte konsernets varslingsinstitutt 
 intranett
 E-post adresse: varsling@posten.no
 telefon +47 23 14 99 40 
 Postadresse: 

Posten norge As
konsernets Varslingsinstitutt 
konsernadvokatene/konsernstab juridisk
0001 Oslo

Eksempler på kritikkverdige forhold som det kan  
varsles om
 Økonomisk utroskap, underslag, post- og godstyveri,  

 enten dette går ut over kunder eller virksomheter i  
 konsernet.
 korrupsjon.
 Miljøkriminalitet.
 Uakseptable forhold som ikke anses straffbare, men  

 som er i strid med konsernets og/eller samfunnets  
 normer.
 Brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler. 

 Brudd på konsernets styrende dokumentasjon,  
 herunder etiske retningslinjer.

Hva faller utenom 
(vil ikke bli behandlet av varslingsinstituttet) 
 Rene interne forhold, som personalkonflikter  

 og lignende.
 kritikkverdige forhold ut fra egen politisk eller etisk  

 overbevisning.
 Faglig uenighet.

Før varsling
Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig.  
Før varsling bør du derfor spørre deg selv:
 Har jeg grunnlag for kritikken?
 Hvordan bør jeg gå fram?
 Hvem bør jeg si fra til?

Det forventes at du fremstår med navn til varslings - 
institutt et. Medarbeiderne i varslingsinstituttet vil 
tilstrebe en konfidensiell behandling av varselet.  Du skal 
føle deg trygg på at varsling ikke skal medføre negative 
konsekvenser.

Varsel om kritikkverdige forhold i konsernet
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DEL 6	Sjekklister	for	egenvurdering

I	del	6	finner	du	eksempler	på	sjekklister	for	lesing	og	
skriving,	hverdagsmatematikk	og	digital	kompetanse.	
Sjekklistene	kan	brukes	som	til	kartlegging	og	som	
læringslogg.	
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, lesing og skriving
Eksempel nivå 1

Avviksskjema  

Områder: 
 • lese og forstå
 • skrive og kommunisere

Kompetansemål: 
 • finne bestemt informasjon i enkelt skriftlig materiell
 • fylle ut et enkelt skjema

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan laste ned avviksskjemaet fra Intranettet.

Jeg kjenner navnet på enheten min.

Jeg vet hva et avvik er.

Jeg kan beskrive kort og enkelt hva avviket går ut på.

Jeg kan skrive kort og enkelt om årsaken til avviket.

Jeg kan spørre om hjelp til å fylle ut skjemaet.

Jeg vet hvor jeg skal skrive navnet mitt.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Skrive beskjed på beskjedblokk  

Områder:
 • skrive og kommunisere
 • lese og forstå 

Kompetansemål:
 • skrive korte tekster ved hjelp av håndskrift, tekstmeldinger eller tekstbehandlingsprogram
 • lese og forstå korte tekster med frekvente og velkjente ord

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan innlede, datere og signere beskjeden.

Jeg kan formulere beskjeden kort og enkelt.

Jeg kan bruke enkle standardformuleringer.

Jeg kan skrive med godt leselig skrift.

Jeg leser gjennom beskjeden før jeg leverer den.

Jeg vet hvor og hvordan beskjeden overleveres.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, lesing og skriving
Eksempel nivå 1
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, lesing og skriving
Eksempel nivå 1

Skrive beskjeder

Områder: 
 • skrive og kommunisere
 • lese og forstå 

Kompetansemål: 
 • skrive korte tekster ved hjelp av håndskrift, tekstmeldinger eller tekstbehandlingsprogram
 • lese og forstå korte tekster med frekvente og velkjente ord

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan skrive en beskjed til lederen min om at jeg må til tann-
legen i arbeidstiden, også som e-post.

Jeg kan skrive en beskjed til kollegaen min og spørre om han kan 
bytte vakt med meg.

Jeg kan skrive en beskjed om at en maskin er i ustand.

Jeg kan forstå enkle beskjeder fra andre hvis de er skrevet med 
leselig skrift.

Jeg kan skrive enkle beskjeder til skole og barnehage.

Jeg kan lese og forstå beskjeder på oppslagstavler hos legen, på 
kjøpesenteret og i oppgangen. 

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, lesing og skriving
Eksempel nivå 1

Egenmelding om fravær

Områder:
 • lese og forstå 
 • skrive og kommunisere

Kompetansemål:
 • finne bestemt informasjon i enkel skriftlig materiell
 • fylle ut et enkelt skjema

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg vet hvor jeg finner et egenmeldingsskjema.

Jeg vet når jeg skal fylle ut et egenmeldingsskjema om fravær.

Jeg vet hvilken del jeg som arbeidstaker skal fylle ut.

Jeg forstår hva forkortelsen f.o.m. og t.o.m. betyr. 

Jeg kan svare om fraværet mitt skyldes forhold på 
arbeidsplassen eller ikke.

Jeg vet hvor jeg skal skrive dato og navnet mitt.

Jeg kan be lederen min forklare meg reglene for bruk av 
egenmelding. 

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, lesing og skriving
Eksempel nivå 1

Skjema

Områder: 
• lese og forstå 
• skrive og kommunisere

Kompetansemål: 
• finne bestemt informasjon i enkel skriftlig materiell
• fylle ut et enkelt skjema

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan laste ned og fylle ut skjema for endring av skattetrekk fra 
Internett.

Jeg kan fylle ut skjema for endring av fastlege.

Jeg vet at jeg må formulere meg kort ved utfylling av skjema.

Jeg kan lese og forstå hovedinnholdet i skriftlig informasjon med 
litt hjelp, som ved bestilling av reiser.

Jeg kan lese og forstå utskriftene fra banken.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, lesing og skriving
Eksempel nivå 1

EUR Pall-kvittering

Områder:
 • lese og forstå 
 • skrive og kommunisere
 
Kompetansemål:
 • fylle ut et enkelt skjema
 • finne bestemt informasjon i enkelt skriftlig materiell

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg vet når en EUR Pall ikke er trafikkdugelig.

Jeg vet hva en EUR Pall-kvittering er, og hvor jeg kan finne slike 
skjemaer.

Jeg kan fylle ut kundefeltet.

Jeg kan fylle ut antall paller som er levert.

Jeg kan fylle ut terminalfeltet.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, lesing og skriving
Eksempel nivå 2

Avviksskjema  

Områder: 
 • lese og forstå
 • skrive og kommunisere

Kompetansemål: 
 • lese og forstå oppslag, lister og annen kort informasjon uten hjelp
 • skrive korte formelle tekster med faktisk informasjon og begrunnelse

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan laste ned avviksskjemaet fra Intranett og lagre det for 
gjenfinning.

Jeg kan beskrive hva avviket går ut på.

Jeg kan beskrive årsaken til avviket.

Jeg kan skrive forslag til forebyggende tiltak.

Jeg kan fylle ut avviksskjemaet og sende det elektronisk.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, lesing og skriving
Eksempel nivå 2

Skrive beskjeder

Områder: 
 • lese og forstå 
 • skrive og kommunisere

Kompetansemål: 
 • skrive enkle instruksjoner eller beskjeder til andre
 • lese og forstå skriftlige beskjeder

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan skrive en beskjed til lederen min om at jeg har behov for 
fri i arbeidstiden og begrunne hvorfor.

Jeg kan skrive en beskjed til kollegaen min og spørre om han kan 
bytte vakt med meg, også via sms.

Jeg kan skrive en beskjed om at en maskin er defekt og beskrive 
feilen.

Jeg kan lese og videreformidle beskjeder fra andre.

Jeg kan skrive en beskjed til skolen, barnehagen eller styret i 
borettslaget.

Jeg kan skrive et oppslag om tapte gjenstander og beskrive 
disse.

Jeg kan skrive en annonse på noe jeg ønsker å selge, beskrive 
gjenstanden og legge ved kontaktinformasjon.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, lesing og skriving
Eksempel nivå 2

Egenmelding om fravær

Områder: 
 • lese og forstå 
 • skrive og kommunisere

Kompetansemål: 
 • lese og forstå oppslag, lister og annen informasjon med hjelp
 • skrive korte formelle tekster med faktisk informasjon og begrunnelse

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan forstå hvilke steder (linjer og bokser) jeg skal fylle ut, og 
hvilke deler min leder skal fylle ut.

Jeg kan forstå uttrykkene «første fraværsdag og  siste 
fraværsdag».

Jeg kan svare om fraværet mitt skyldes forhold på arbeidsplas-
sen og beskrive disse.

Jeg leser og forstår arbeidsplassens reglement for egenmelding 
med litt hjelp og vet hvor mange dager jeg kan skrive egen-
melding for.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, lesing og skriving
Eksempel nivå 2

Lese og forstå tekst 

Område: 
 • utvikle grunnleggende lese- og skrivestrategier

Kompetansemål: 
 • skaffe seg oversikt over tekster ved å referere og oppsummere

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan lese overskrift, ingress og bildetekst.

Jeg kan forstå sammenhengen mellom bilde og tekst.

Jeg kan skumlese for å få en oversikt over innholdet i teksten.

Jeg vet forskjellen mellom setning og avsnitt.

Jeg vet forskjellen mellom skumlesing og finlesing. 

Jeg kan finne den informasjonen jeg trenger i teksten.

Jeg kan gjengi innholdet i teksten jeg har lest.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, lesing og skriving
Eksempel nivå 2

Organisasjonsundersøkelsen  

Område: 
 • lese og forstå 

Kompetansemål: 
 • lese og følge enkle skriftlige instruksjoner og anvisninger

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan laste ned spørreskjemaet for organisasjonsunder-
søkelsen fra Intranett.

Jeg vet at jeg må skrive navnet mitt og ansattnummer i det lyse-
blå feltet øverst. 

Jeg kan lese instruksen i det lyseblå feltet.

Jeg forstår hva graderingen 0-7 betyr.

Jeg kan lese og forstå påstandene i skjemaet med litt hjelp.

Jeg kan krysse av for hvilket selskap jeg jobber i.

Jeg vet når skjemaet senest skal være besvart og hvor det skal 
sendes. 

Jeg kan lagre skjemaet digitalt.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, hverdagsmatematikk
Eksempel nivå 1

Måle og veie  

Område: 
 • måling

Kompetansemål: 
 • bruke grunnleggende enheter for lengde, areal, volum, vekt, temperatur, tid og vinkler i konkrete situasjoner
 • bruke måleutstyr som klokke, termometer, vekt, målebånd og litermål

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan bruke en vekt og lese av resultatet.

Jeg kjenner til sammenhengen mellom gram og kilo og mellom 
kilo og tonn.

Jeg kan måle lengder og vurdere om resultatet er rimelig.

Jeg kjenner til sammenhengen mellom centimeter, desimeter og 
meter.

Jeg kan måle opp korrekt mengde ingredienser for å følge en 
oppskrift.

Jeg kan måle opp og finne korrekt mengde materialer ved 
oppussing.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, hverdagsmatematikk
Eksempel nivå 1

Lønnsslipp  

Område: 
 • tall og måling

Kompetansemål: 
 • lese enkle tabeller, bruksanvisninger og kart
 • foreta opptelling og sammenlikne tall

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg vet hvilken dag i måneden som er lønningsdag.

Jeg kan lese av hvor mye jeg får utbetalt i måneden.

Jeg kan se hvor mye jeg tjener før og etter skatt.

Jeg kan lese av hvor mye jeg betaler i skatt.

Jeg vet hvilken måned jeg får halv skatt.

Jeg kan se hvor stort pensjonstrekk jeg har. 

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, hverdagsmatematikk
Eksempel nivå 1

Lese og forstå tabeller og grafer   

Område: 
 • måling

Kompetansemål: 
 • lese enkle tabeller, bruksanvisninger og kart

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan forstå tabeller for sykefravær.

Jeg kan forstå tabeller for overtid.

Jeg kan lese av diagrammer for overtid, sykefravær og 
produksjon.

Jeg kan lese tabeller for korrekt fakturainformasjon.

Jeg kan lese tabeller og grafer i avisen.

Jeg kan forstå meningsmålinger presentert i media.

Jeg kan lese kart for planlegging av reiser.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, hverdagsmatematikk
Eksempel nivå 1

Postnummer og nummerrekkefølge  

Område: 
 • tall

Kompetansemål: 
 • bruke posisjonssystemet for hele positive tall
 • bruke tallinja til beregninger, og til å vise tallstørrelse

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan lese tall på skilt og oppslag.

Jeg kan forstå rekkefølgen i en tallrekke, for eksempel 
postnummer.

Jeg kan sortere post etter stigende postnummer.

Jeg kan sortere post etter gatenummer.

Jeg kan se når det er avvik i tallrekkefølgen som påvirker 
sorteringen.

Jeg kjenner til tallenes plassering i titallsystemet og prinsippene 
for oppbygging av postnummer.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, hverdagsmatematikk
Eksempel nivå 1

Lese tidsskjemaer og beregne tid   

Område: 
 • måling

Kompetansemål: 
 • bruke grunnleggende enheter for lengde, areal, volum, vekt, temperatur, tid og vinkler i konkrete situasjoner
 • lese enkle tabeller, bruksanvisninger og kart

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg vet hvor jeg finner informasjon om avgangstider for utkjøring 
av brev og gods.

Jeg forstår når hovedutkjøring til de enkelte steder skal skje.

Jeg kan lese når restpostavgang er.

Jeg kan beregne hvor lang tid jeg har mellom hovedutkjøring og 
restpostavgang.

Jeg kan lese buss- og togtabeller for å finne korrekte avgangs- 
og ankomsttider.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:



Del 6 side 17

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, hverdagsmatematikk
Eksempel nivå 2

Lengde, areal og volum   

Område: 
 • måling

Kompetansemål: 
 • foreta enkel omregning av enheter for lengde, areal, volum, vekt og tid
 • måle og regne ut omkrets og areal av enkle geometriske figurer
 • vurdere og finne praktiske løsninger på konkrete problemstillinger

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan regne ut areal av rektangler og kvadrater.

Jeg kan gjøre om mellom centimeter, desimeter og meter.

Jeg kan regne ut volum av en pall.

Jeg kan vurdere hvor stort volum og hvor tung last som kan 
plasseres i en container.

Jeg kan regne ut hva som lønner seg (antall bokser og størrelser 
i forhold til pris) ved kjøp av for eksempel maling.

Jeg kan forstå en arbeidstegning og foreta nødvendige målinger 
i virkeligheten.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, hverdagsmatematikk
Eksempel nivå 2

Lønnsslipp og personlig økonomi   

Område: 
 • tall og statistikk

Kompetansemål: 
 • foreta enkel prosentregning
 • lese tabeller og tolke diagrammer og grafer

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan lese og forstå en lønnstabell.

Jeg vet hva de ulike postene på lønnsslippen betyr.

Jeg kan regne ut om jeg betaler riktig skatt (ved prosenttrekk).

Jeg kan regne ut omtrent hva jeg får i feriepenger.

Jeg kan sjekke at jeg får riktig overtidsbetaling.

Jeg kan regne ut de reelle kostnader ved kjøp på avbetaling.

Jeg kan vurdere hvilket tilbud som er best ved behov for å låne 
penger.

Jeg kan regne ut prisen ved prosentvise avslag på varer.

Jeg kan sette opp et enkelt budsjett for min personlige økonomi.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, hverdagsmatematikk
Eksempel nivå 2

Lese og forstå statistikk og grafer   

Område: 
 • statistikk

Kompetansemål: 
 • lese tabeller og tolke diagrammer og grafer

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan forstå tabeller for sykefravær og se utvikling over tid.

Jeg kan forstå sammenheng mellom sykefravær og 
produksjonsresultater.

Jeg kan sammenlikne resultater for to forskjellige måneder når 
det gjelder produksjon.

Jeg forstår forskjellen mellom budsjettert overtid og faktisk 
overtid.

Jeg kan lese og sammenlikne utviklingen av resultater beskrevet 
i en graf.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, digital kompetanse
Eksempel nivå 1

Bruke e-post for kommunikasjon med andre   

Område: 
 • produksjon og presentasjon av digital informasjon

Kompetansemål: 
 • bruke e-postprogram 

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan skrive en e-post og sende den til ledere og andre  
ansatte. 

Jeg kan videresende en e-post med kommentarer.

Jeg kan finne igjen e-post i forskjellige mapper.

Jeg kan åpne vedlegg i en e-post.

Jeg kan legge til mottakere i kopifeltet.

Jeg kan legge til vedlegg i en e-post.

Jeg kan bruke adresseboka for å legge til mottakere.

Jeg kan opprette en e-postkonto etter instruksjoner.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, digital kompetanse
Eksempel nivå 1

Bruke enkle digitale verktøy   

Område: 
 • bruk av ikt-systemer

Kompetansemål: 
 • følge anbefalte rutiner for trygg og sikker bruk av utstyr og tjenester

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan bruke håndskanner på en sikker måte.

Jeg kan laste ned avviksmeldinger.

Jeg kan åpne skiftplaner. 

Jeg kan bruke en pda.

Jeg kan bruke en pinkode på en sikker måte (nettbank, minibank).

Jeg kjenner til at vedlegg i e-post og nedlastbare programmer 
kan inneholde virus som kan medføre risiko.

Jeg kan slå på og av utstyr på en sikker og trygg måte.

Jeg kan åpne og lukke programmer på en sikker måte.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, digital kompetanse
Eksempel nivå 1

Bruke Internett og Intranett for å finne informasjon    

Område: 
 • søking og utveksling av digital informasjon

Kompetansemål: 
 • Hente relevant informasjon fra en kjent digital kilde

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan finne branninstrukser på Intranett.

Jeg kan finne informasjon om førstehjelp på Intranett.

Jeg kan bruke en søkemotor for finne fram til opplysninger om 
farlig gods på Internett.

Jeg kan lese aviser på Internett.

Jeg kan finne billetter på Internett.

Jeg kjenner til søkemotorer og vet hva de kan brukes til.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:



Del 6 side 23

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, digital kompetanse
Eksempel nivå 1

Bruke mobiltelefon   

Område: 
 • søking og utveksling av digital informasjon

Kompetansemål: 
 • motta og bearbeide ikt-basert informasjon

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan motta sms fra leder.

Jeg kan sende sms til kolleger.

Jeg kan ta bilder med mobiltelefon for dokumentasjon.

Jeg kan sende bilder fra mobiltelefonen.

Jeg kan legge inn avtaler i kalenderen i mobiltelefonen.

Jeg kan sette mobiltelefonen på lydløs.

Jeg kan spille av musikk på mobiltelefonen.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, digital kompetanse
Eksempel nivå 1

Bruke tekstbehandling og andre verktøy    

Område: 
 • produksjon og presentasjon av digital informasjon

Kompetansemål: 
 • bruke tekstbehandlingsprogram 

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan fylle ut egenmeldingsskjema.

Jeg kan skrive inn informasjon i lasteskjema. 

Jeg kan føre timelisten digitalt.

Jeg kan skrive forslag til «digital forslagskasse».

Jeg kan fylle ut egen CV og jobbsøknad.

Jeg kan sette inn et bilde i et dokument. 

Jeg kan forandre skrifttype og skriftstørrelse i et dokument.

Jeg kan skrive ut dokumenter.

Jeg kan skrive inn opplysninger i regneark.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, digital kompetanse
Eksempel nivå 1

Åpne og bruke ulike programmer    

Område: 
 • bruk av ikt-systemer

Kompetansemål: 
 • kjenne igjen og bruke grensesnittløsninger (ikoner, knapper) 

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan finne og åpne Intranett.

Jeg kan bruke trykkfølsom skjerm.

Jeg kan finne forskjellige programmer jeg skal bruke. 

Jeg kan legge kabal, spille enkle spill på pc-en.

Jeg kan finne bildebehandlingsprogrammet og hente opp 
lagrede bilder.

Jeg kan skanne et dokument. 

Jeg kan ta bilder digitalt og lagre dem på forskjellige 
lagringsmedier.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, digital kompetanse
Eksempel nivå 2

Bruk av håndterminal (pda)    

Område: 
 • bruk av ikt-systemer

Kompetansemål: 
 • på egen hånd ta i bruk nye digitale verktøy og tjenester

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan legge inn mål og vekt i håndterminal.

Jeg kan omregistrere vanlig gods til spesialgods i pda.

Jeg kan bruke pda til å finne informasjon om hendelser med gods 
i «Track & Trace» (sporing). 

Jeg kan skifte mellom forskjellige programmer på pda-en.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, digital kompetanse
Eksempel nivå 2

Presentere digital informasjon   

Område: 
 • produksjon og presentasjon av digital informasjon

Kompetansemål: 
 • presentere informasjon for en bestemt gruppe og ta etiske hensyn

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan opprette og sende en MMS med tekst og bilde.

Jeg kan opprette en egen profil i et nettsamfunn som Facebook 
og lignende.

Jeg kan skrive et innlegg i en nettdiskusjon.

Jeg kan lage en presentasjon i et presentasjonsverktøy.

Jeg kan legge inn en annonse på et nettsted.

Jeg kan vurdere at det jeg presenterer holder seg innenfor 
gjeldende regler. 

Jeg kan reglene for publisering av digitalt innhold (nettvett).

Jeg kan ta digitale bilder og sende disse videre til forskjellige 
mottakere.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:
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Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring
Del 6 Sjekklister for egenvurdering, digital kompetanse
Eksempel nivå 2

Vurdere innhold og bruk av informasjon   

Område: 
 • søking og utveksling av digital informasjon

Kompetansemål: 
 • velge ut og bruke egnede informasjonskilder, og ta hensyn til opphavsrett
 • vurdere informasjon fra digitale kilder med særlig vekt på kildekritikk

Delmål for ferdigheter og kunnskaper Jeg kan det. Jeg er usikker. Jeg kan det 
ikke.

Jeg kan kildekritisk vurdere informasjonen jeg finner på Internett.

Jeg kan sjekke at jeg ikke bryter opphavsretten når jeg bruker 
og presenterer digital informasjon.

Jeg kan begrense adgangen til informasjon jeg legger ut i egen 
profil på et Internettsamfunn.

Jeg kan reglene for lovlig nedlasting av musikk og filmer.

Jeg kan starte egne diskusjonstråder på Internett.

Jeg kan legge til bokmerker på internettsider jeg finner 
interessante.

Jeg vil jobbe mer med: Dato:



DEL 7	Visningsmappe

Denne	delen	er	i	utgangspunktet	tom	og	fylles	med	
arbeider	som	deltakeren	ønsker	å	vise	fram.	Utvalgte	
arbeider	kan	fungere	som	dokumentasjon	på	
deltakerens	sluttkompetanse.	Her	kan	arbeidsattester,	
CV,	kursbevis,	vitnemål	og	lignende	også	samles.



«Basiskompetanse i Posten og Bring» er et prosjekt under regjeringens Program for 

basiskompetanse i arbeidslivet. Vox forvalter programmet. Det er inngått en avtale 

mellom Posten Norge AS og Vox om finansiering og oppfølging. 

AOF Norge gjennomfører opplæringen etter avtale med Posten Norge AS.
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