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Denne boka dekker pensum i chassispåbyggerfaget på Vg3. Her kan du lese om det du trenger å vite om
chassis og understell og om karosseri og påbygg. Du lærer blant annet hvordan du bør velge materialer til
et chassis, og hvordan du skal sammenføye de ulike delene i chassiset. Boka tar også for seg aktuelle
temaer i elektro-, termo- og VVS-teknikk. I tillegg kan du lese om viktige regler du må kjenne til når det
gjelder helse, miljø og sikkerhet, og hvordan du skal dokumentere arbeidet du utfører.Nettressursen
inneholder oppgaver, lenkesamling og en del tilleggsstoff. Det er nyttig å bruke nettressursen sammen med
boka.
Jostein Årskog har arbeidet i videregående skole i en årrekke, hvor han har undervist i bilfagene og i
chassispåbyggerfaget (tidligere karosserimakerfaget). Han har også hatt kurs i samarbeid med
bransjeforeningen for karosserimakerfaget. Årskog arbeider nå som teknisk leder på bilverksted for tunge
kjøretøy og påbyggerverksted. Han er sakkyndig kontrollør for Måløy sertifisering.
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Dette fagnettstedet er en del av læremiddelet for lakk- og karosserifagene på Vg2 og Vg3. Læremiddelet
består av bøkene Bilskade, lakk og karosseri for Vg2 av Henning Aarnes, Billakkererfaget Vg3 og
Bilskadefaget Vg3 av Odd Gytri samt Chassispåbyggerfaget Vg3 av Jostein Årskog.På dette fagnettstedet
vil du finne arbeidsoppgaver, lenker og undervisningsfilmer til de fire lærebøkene. Du vil også finne en
begrepsdatabase som inneholder sentrale ord og uttrykk for fagene. Lenke til basen ligger øverst til høyre
etter innlogging.
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Denne boka dekker pensum i billakkererfaget på Vg3. Her kan
du lese om alt du trenger å vite når du skal lakkere en bil eller
reparere en lakkskade. Boka tar blant annet for seg hvordan du
bør rengjøre og maskere slik at lakkeringsresultatet blir best
mulig. Du lærer også hvordan du bør velge mellom ulike typer
materialer og farger til en lakkeringsjobb, samt hvordan det
tekniske lakkeringsutstyret skal brukes. I tillegg tar boka for
seg viktige regler du må kjenne til om helse, miljø og sikkerhet,
og hvordan du skal dokumentere arbeidet du utfører.Nettressursen inneholder oppgaver, lenkesamling og
en del
tilleggsstoff. Det er nyttig å bruke nettressursen sammen med
boka.
Odd Gytri er utdannet bilskadereparatør, billakkerer,
bilmekaniker lette kjøretøy og landbruksmaskinmekaniker.
Han har vært dommer innen billakkering i verdensmesterskapet
for yrkesfag (World Skills). Han har lang arbeidserfaring både
fra næringslivet og som yrkesfaglærer. Han er i dag lærer i
fagene bilskade og billakk ved Eilert Sundt videregående skole
i Lyngdal.
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Den boka du nå holder i hånden, tar for seg grunnleggende tema i bilskadefaget, billakkererfaget og
chassispåbyggerfaget. Her kan du lese om hvordan vi reparerer ulike skader på karosseriet, om lakkering,
elektronikk i biler, dokumentasjon og kvalitet og om prosjekt til fordypning i bedrift og mye annet. Boka er
skrevet for elever i faget bilskade, lakk og karosseri Vg2. Sammen med en nettressurs dekker den en
fellesnevner i de tre fagområdene som fører mot to års lærekontrakt i bedrift.Nettressursen inneholder et
stort utvalg av oppgaver, lenkesamlinger og en del tilleggsstoff. Det er svært nyttig å bruke nettressursen
sammen med boka. Adressen til nettressursen er www.fagbokforlaget.no/bilskade.
Forfatter Henning Aarnes er utdannet i tekniske og hydrauliske fag, pedagogikk og ledelse og
samtaleteknikk. Han har i en årrekke arbeidet med bilskader og billakkering, og som bilmekaniker på lette
og tunge kjøretøy. Han har erfaring fra læreplanarbeid og fra arbeid i ulike fagnemnder og har i flere år vært
ansatt ved opplæringskontor i bilfag. Han har også blant annet hatt ansvar uttaking til nasjonale mesterskap
og Word Skills i billakkering og har vært nasjonal ekspert i billakkeringsfaget knyttet til World Skills Norway.
Han arbeider nå som lærer ved Lister videregående skole, avdeling Lyngdal.
Bilskade, lakk og karosseri bm, d-bok er en digital utgave av papirboken. Med d-boken åpner det seg
nye muligheter og er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Bilskade, lakk og karosseri BM, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser
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Den boka du no held i handa, tek for seg grunnleggjande tema i bilskadefaget, billakkerarfaget og
chassispåbyggjarfaget. Her kan du lese om korleis vi reparerer ulike skadar på karosseriet, om lakkering,
elektronikk i bilar, dokumentasjon og kvalitet og om prosjekt til fordjuping i bedrift og mykje anna. Boka er
skriven for elevar i faget bilskade, lakk og karosseri Vg2. Saman med ein nettressurs dekkjer ho ein
fellesnemnar i dei tre fagområda som fører mot to års lærekontrakt i bedrift.Henning Aarnes er utdanna i
tekniske og hydrauliske fag, pedagogikk og leiing og samtaleteknikk. Han har i ei årrekkje arbeidd med
bilskadar og billakkering, og som bilmekanikar på lette og tunge køyretøy. Han har erfaring frå
læreplanarbeid og frå arbeid i ulike fagnemnder og har i fleire år vore tilsett ved opplæringskontor i bilfag.
Han har også mellom anna hatt ansvar uttaking til nasjonale meisterskapar og World Skills i billakkering og
har vore nasjonal ekspert i billakkeringsfaget knytt til World Skills Norway. Han arbeider no som lærar ved
Lister videregående skole, avdeling Lyngdal.
Bilskade, lakk og karosseri nyn, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye
moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.
Bilskade, lakk og karosseri nyn, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
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Boka tar for seg grunnleggende tema i bilskadefaget, billakkererfaget og chassispåbyggerfaget. Her kan du
lese om hvordan vi reparerer ulike skader på karosseriet, om lakkering, elektronikk i biler, dokumentasjon
og kvalitet og om prosjekt til fordypning i bedrift og mye annet. Boka er skrevet for elever i faget bilskade,
lakk og karosseri Vg2. Sammen med en nettressurs dekker den en fellesnevner i de tre fagområdene som
fører mot to års lærekontrakt i bedrift.
Henning Aarnes er utdannet i tekniske og hydrauliske fag, pedagogikk og ledelse og samtaleteknikk. Han
har i en årrekke arbeidet med bilskader og billakkering, og som bilmekaniker på lette og tunge kjøretøy.
Han har erfaring fra læreplanarbeid og fra arbeid i ulike fagnemnder og har i flere år vært ansatt ved
opplæringskontor i bilfag. Han har også blant annet hatt ansvar uttaking til nasjonale mesterskap og Word
Skills i billakkering og har vært nasjonal ekspert i billakkeringsfaget knyttet til World Skills Norway. Han
arbeider nå som lærer ved Lister videregående skole, avdeling Lyngdal.

7

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Teknologi- og industrifag | Bilskade, lakk og karosseri

FORFATTERE

Henning Aarnes ................................................... 5,6,7
Odd Gytri ................................................................ 3,4

Jostein Årskog

........................................................... 3

9

TITLER

Billakkererfaget .......................................................... 4
Bilskade, lakk og karosseri, d-bok ............................. 6
Lakk- og karosserifagene

Bilskade, lakk og karosseri ........................................ 7
Chassispåbyggerfaget ............................................... 2

.......................................... 3

10

