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Et unikt opplæringstilbud! 
NESOs formannsskole med landsdelens 

beste forelesere, styrker bedriften med et 

skreddersydd opplegg tilpasset hver enkelt. 

formannsskoleNESOs



Hovedplan for samlingene
SAmlING 1  
Skolestart 0,5 dag 
Kunden og konsulenten 0,5 dag 
Entrepriser og organisering 1 dag 
Oppgave og ansvarsfordeling 1 dag 
Arbeidsforholdene til formann 1 dag 

SAmlING 2  
Planlegging og drift 3 dager 
Planlegging av HmS / kvalitetssystemer 1 dag 

SAmlING 3  
lover og forskrifter 2 dager 
Byggeplassøkonomi 2 dager 

SAmlING 4  
ledelse 1 dag 
Kommunikasjon 
(møter, konflikter, bedriftskultur m.m.) 2 dager 
Planlegging / oppfølging av 
byggeplasskultur 1 dag 

SAmlING 5  
NS 3420 2,5 dager 
Overlevering, garanti 0,5 dag 
Personlig utvikling 0,5 dag 
Avslutning 0,5 dag 

NESO har, sammen med SND og VINN spesialutviklet 
denne mellomleder-opplæringen.

Kunnskapen skal ikke stoppe hos eleven på skolen: 
Hver elev får en egen fadder fra skolen som skal bistå 
slik at kunnskapen blir tatt i bruk i bedriftene.

Det er utviklet eget kvalitetssystem som dekker alle 
hovedaktivitetene på skolen. 

Hver elev får utarbeidet egen utviklingsplan. Denne 
dokumenterer elevens fremgang.

Et unikt opplæringstilbud!
Elevene vurderer skriftlig hver enkelt fore-
lesning både hva angår faglig innhold, materiell 
og fremføring. 

Kunder, bedriftsledere og elever har deltatt i 
utviklingen av fagplan og opplæringsprosess.

	 •		 Har	nå	utdannet	500	mellomledere	i	
  Nord-Norge.

 •		 Tryggere	og	mer	profesjonell	fremferd.

ElEVENE ER SVæRT POSITIVE 

Elevenes reaksjoner og evalueringer av skolen  
har vært svært positive. Skolen har vært løpende 
evaluert av elevene og hver forelesning har blitt 
vurdert med hensyn til innhold og fremføring /
presentasjon av stoffet. Spør dem gjerne om deres 
erfaringer!  

VARIERENDE BAKGRuNN

Alder på deltakerne har vært mellom 18 og 55 år. 
Erfaringene fra bransjen har vært fra 2 til 35 år.  
Elevenes utdanning har variert fra 7 årig folkeskole  
til sivilingeniør.  

Sterk kompetanseutvikling
uNDERVISNINGSNIVå

NESOs formannsskole skaper et lærerikt miljø der 
alle bidrar med sine erfaringer. Alle drar nytte av  
å komme i et miljø med så stor spredning i alder,  
erfaring og utdannelse. En  formann med 35 års 
erfaring har mye å dele med en nyutdannet ingeniør, 
og gjerne omvendt. 

‘‘Etter formannsskolen er våre 
formenn blitt mere selvstendig. Som daglig 
leder har jeg dermed fått bedre tid til å skaffe 
oppdrag utenfor anbudsmarkedet”

Resultat
ElEVENE fåR EN POSITIV uTVIKlING I fORm AV: 

	 •		 Tryggere	og	mer	profesjonell	fremferd.
	 •		 Bedre	lederegenskaper.	
	 •		 Bedre	totalforståelse	av	byggeprosessen.	
	 •		 Mer	bevisst	sin	egen	plass	i	organisasjonen	og		 	
  personlige   muligheter. 

BEDRIfTEN fåR EN POSITIV uTVIKlING GJENNOm:

	 •		 Bedre	planlegging	og	arbeidsledelse.	
	 •		 Større	forståelse	av	lederfunksjonen.	
	 •		 Mer	profesjonell	opptreden	på	
  byggeplass overfor byggherre og andre.



fBT OG STATSByGG SIER: 

”Opplæringen og prosessen med holdningsskapende 
erfaringsutveksling har vært meget godt tilrettelagt 
og gjennomført. 

Elevene er nå bedre rustet til å kunne påta seg 
krevende lederoppgaver på byggeplassene.

Bransjens største  
kunder oppfordrer deg til å delta! 

NESOs formannsskole dekker et viktig behov i 
BA-bransjen for opplæring innen organisering og 
styring av byggeprosessen i utførelsesfasen. 

Denne kompetansehevingen har gitt en positiv 
utvikling for elevene, bedriftene og kundene 
angående gjennomføring av BA-prosjekter og 
kvalitet på sluttproduktet”. 
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