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Prosjektbeskrivelse

Eg går vg1 TIF, teknologi og industrifag, og trivest utrulig godt med dette. Derfor har eg i år valgt
å ha nettopp dette som oppgåva. Eg skal visa litt kva eg driv på med på skulen, men også
kombinera fritid der eg hoppyskrur på moped. 
Som vg2 har eg søkt meg inn på Kjemi og prosess, og håpar på og komme inn her.

Beskrivelse fra planlegging

Generell beskrivelse

Eg har valgt å ha teknologi og mekking som oppgåva i år. Eg valgte detta temaet for eg
går VG1 TIF. Eg har søkt meg inn på VG2 Kjemi og prosess til hausten og håper på og
komme inn her. Oppgåva mi i år ønskar eg at skal gå ut på det eg gjer på skulen i
verksted faga, men også det eg mekke på, på fritida. Eg har planer om å ta bilder og
dokumentere tinga eg dreiier, sveiser, koplar og freser på skulen, og slå dette saman til
årets prosjekt. 

Hvilke ting tror du blir vanskelig i prosjektet?

Praktiske prøvar, testar og sluttvurderingar der ein skal kunna alt utan hjelp, av lererar. 

Oppdrag - Sveiseteknikker

Fagområde: Teknologi og mekking

Nivå:

Vanskelighetsgrad: Ekstra vanskelig

Tidsbruk: Lang

Eg har lært meg 3 sveisemetodar i løpet av VG1: Elektrode/pinnesveis/MMA, MIG/MAG og
TIG. Kvar mandag har vi 4 timer der vi sveiser på ei oppgåve.  



På starten av året lærte me oss om HMS og deretter å handtera elektordesveis, vi lærte
å legge sveisen beint og finast mulig. 

Lenger ut i året lærte vi oss å MAG-sveise, dette var lettare og kjekkare, etter mi meining.
Her sveiste vi noko som heiter kilsveis, der vi også måtte slipe, og skjærebrenne, ut ei
lita plate. 

Nermare jul, begynte vi å lære TIG-sveis, dette kan minne om lodding, men er slett ikkje
det same. Vi har lagt oss sparebøsser (vedlagt bilete), der vi har klippa, målt, filt, slipt og
valsa materiale i riktige former, for å så TIG-sveise dette sammen.  
Eg har fått hjelp av læraren min Harald Bang, og assistent Jone. Dei har komt med tips og
triks for å bli ein betre sveisar. 

Mot våren, når eg var ferdig med sparebørsa (vedlagt bilete), begynte eg på hengarlås
(vedlagt bilete), som også skulle TIG-sveisast. Grunna korona-nerstening, og heimaskule,
blei oppgåva satt på pause, og vi satt igjen med teori og lite handarbeid. Som eg ikkje var
noko nøgd med. Repetisjon om dei ulike sveisemetodane og teoretisk inhald var heldigvis
nyttig og kjekt det også, sjølv om vi alle skulle tenkt oss å kunne jobbe praktisk på skulen. 

Etter ein kort nerstegning kom vi oss på skulen igjen, eg fekk sveist ferdig hengerlåsen
(bildet ligg ved), og starta på nytt prosjekt.  

Neste prosjekt blei da ei sjølvalgt oppgåve og eg valgte å sveise ramme til bord vi kan ha
heime. (Bilete ligg ved) 

Starten av sommaren kom, og ferien var rett rundt hjørnet, vi skulle nå starte på
sluttvurderinger i sveis, der vi skulle sveise ein pullert. I denne oppgåva skulle vi bruke
alle sveisene vi hadde lert oss, MMA, MIG og TIG, i tilleg til skjærebrenning. 
Sluttvurderingane kom i boks og skuleåret tok slutt. 



Galleri

Bilete av sparebøssa. Sveis som er
broken er TIG.

Bilete av tilhengerlås. Desverre litt
rusta no.

Har ikkje fått prøvd om den funker
enda.

Blrdet som blir «primet», og etterpå
lakkert svart.



Oppdrag - Skift dekk på bilen

Fagområde: Teknologi og mekking

Nivå:

Vanskelighetsgrad: Medium

Tidsbruk: Mellom

Eg har skifta dekk på bilen til farmor og tante. Kjekt men litt tungt. 
Kjekt å kunne hjelpe dei som treng hjelp. Og i tillegg tjene seg litt feriepengar.



Galleri

Oppdrag - Dreiie-og freseteknikker

Fagområde: Teknologi og mekking

Nivå:

Vanskelighetsgrad: Ekstra vanskelig

Tid b k Fl d

Lausing av mutterane på dekket. Og ta
vinterdekket av.

Sette sommardekket rett innpå.

Feste nye dekk på farmor sin bil.



Tidsbruk: Flere dager

Den første oppgava vi fikk var å dreie hammarskaft og frese hode, dette var gøy! Det var
ingen i den nye klassa som hadde dredd før, så vi måtte gå nøye igjennom HMS og
brukemåte. For å klare å lage hammerskaftet måtte vi følge ein arbeidstegning. Vi måtte
også bore og lage gjenger. (Bilete av heile ligger ved), (bilete av arbeidstegning ligger også
vedlagt). 

Mot hausten startet eg på neste oppgåve, der eg skulle dreie eit snorlodd. Som er eit lodd
du henger etter ein tau og kan måle ting beint inntil. Denne skulle også lages i 2 deler, ein
i stål og ein i messing (gull farge), (ligger bilde ved). 
Når snorloddet var i boks, var eg rusta for ei stor oppgåve. No skulle vi dreie og frese ei
kanon! Denne skulle være i messing og stål. Kanona tok lang tid å lage, siden det var
masse vanskelege metoder ein skulle gjere, men den blei også ferdig til slutt. (bilde ligger
ved). 

Kanona var i boks, og neste ting på lista var sjølvvalgt, no skulle eg få lov til å dreie det eg
ville. Heime hadde pappa ein aksling som var øydelagt, derfor bestemte eg meg for å
dreie og frese ny. Denne akslingen hadde også ein 6-kanta form på seg, så no skulle eg få
prøve noko nytt og spanande. Akslingen tok også nokre verkstedøkter for å bli ferdige,
grunna nøyaktighet på måla.(slik det ikkje skulle bli kast i plenklipparen). Men både, eg,
leraren min Harald, og pappa var nøgde, så då var alt flott! 

For å runde av før sluttvurderingane fekk eg lage meg eit hammarskaft til, men dette til
gummiklubbe. Skaftet blei eg ferdige med, men hammaren mangler hovud. 

Sluttvurderingane kom, og vi dreide og freste eit lager holder i to delar.



Galleri

Hammeren Godt serratert skaft!

Snorloddet, mangler bare snor. Kanona

Arbeidstegning på hammerskaftet.



Økonomi

Kostnader

Dette prosjektet hadde et underskudd på -1 916,00 kr



Ting til prosjektet

Hvordan får
du tak i
tingen Budsjett

Faktisk
forbruk

moped deler Tingen må
kjøpes

300,00 0,00

Bak- og fordrev og kjede til
moped.

Tingen må
kjøpes

0,00 1 026,00

radiator til moped Tingen må
kjøpes

0,00 1 620,00

kjøle veske til moped x2 Tingen må
kjøpes

0,00 70,00

Sum budsjetterte kostnader i prosjektet: 300,00

Sum faktiske kostnader i prosjektet: 2 716,00

Prosjektet har brukt 2416,00 kr mer enn planlagt

Kommentar fra planlegging

Kommentar fra gjennomføring

Inntekter

usikkert på kva eg treng og kva tinga koster, nå før eg har ordna delene.

Utgiftene blei meir enn forventa, men sånn er det med mopeder som blir øydelagt og
må fiksast.



Inntekter i prosjektet Type inntekt Budsjett
Faktisk
inntekt

Laget aksling til plenklipperen til
pappa.

Eget arbeid 200,00 0,00

Skiftet dekk på bilen til tante Få penger 0,00 200,00

Skiftet dekk på bilen til farmor Få penger 0,00 200,00

sveisa ramme til bord for
mamma.

Eget arbeid 0,00 400,00

Sum budsjetterte inntekter i prosjektet: 200,00

Sum virkelige inntekter i prosjektet: 800,00

Prosjektet har tjent 600,00 kr mer enn planlagt

Kommentar fra gjennomføring

Evaluering

Evaluering av prosjektet
Eg synst denna oppgavo har vert 10/10. Eg er stor nøgd me å ha valgt yrkesfaget eg gjekk
i 2020/2021 som oppdrag, å få skriva å lera litt ekstra om detta. Det eg har lert i løpet av
året på TIF har vert utruleg kjekt, spennande og varierande. Det å kombinera oppgåva
med skulen har også funka veldig flott. Eg skreiv i starten av året at eg til hausten skulle
søke meg inn på Kjemi og prosess, og håpa på og komma inn her. Det gjore eg, og går nå
vg2 kjemi og prosess på Karmsund vgs. Så til folk som går i 4H og skal begynne eller
allereie går på vgs prøv å kombinera skulen med oppgåva, sida du har valgt noko du likar
å gå på, synest du sikkert det er kjekt som oppgåve også! 

Kanskje det blir om kjemi, prosesser og laberatorie eg skal ha i oppgåve til neste år?

Utstilling
Eg skal utstille nokre av tinga eg har laga i løpet av året, og i tilleg arbeidsklede og
redskaper. Lage ein plakat med bileter, fortelle litt på ein powerpoint som skal stå og gå
på utstillinga mi, og få fram dette yrkesfaget så godt som mogleg.

På starten av året var eg usikker på kor mykje eg ville tjene i løpet av året, med tanke
på at det var skule relatert, men nå i etterkant er det kjekt å ha tjent litt penger. Siden
eg har hatt ein del utgifter med mopeden.


