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Utvikling av basnivået for å kunne ivareta 
arbeidsledelse og driftsplanlegging på ukenivå.



Samlingenes 
faglige innhold 
SAmlING 1                                                                                                                 

ledelse på byggeplass med fokus roller og  
oppgave- og ansvarsfordeling

Kommunikasjon og ledelse•	
Rammevilkår•	
Planlegging på byggeplass•	
Testoppgave•	

SAmlING 2  

Planlegging på byggeplass forts.•	
Praktisk arbeidsledelse•	
Ukeplanlegging – prinsipper, metoder og verktøy•	
Testoppgave•	

SAmlING 3  

Oppfølging av produksjonen•	
Praktisk arbeidsledelse•	
Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)•	
Ytre miljø og avfallsbehandling•	
Rapportering og registrering av produksjon•	
Eksamen•	

Øke lønnsomheten i bedriftene gjennom effektiv drift og •	
kontinuerlig forbedring i produksjon
Dekke et kompetansegap mellom fagarbeidere og for-•	
mann.
Utvikle basnivået til å kunne ivareta arbeidsledelse og •	
driftsplanlegging på ukenivå 
Gi driftsstøtte til formann og anleggsleder i planlegging •	
og oppfølging av produksjonen
Erfaringsutveksling mellom bedrifter på hvordan •	
arbeidsledelse av fagarbeidere organiseres og ivaretas i 
en NESO-bedrift

Hovedmål

BASSKOlEN ER RETTET mOT

Fagbaser med ansvar for arbeidsledelse og •	
Produksjon på i ett eller flere fag på større prosjekt•	
Fagarbeidere som har potensial og egenskaper for å •	
ivareta fagbasens rolle
Eldre fagbaser som ønsker en oppdatering opp mot •	
dagens krav
Skolen retter seg ikke mot prosjektbaser som har •	
ansvar for produksjonsledelse av mindre prosjekt 
Formannsskolen er fortsatt skolen for opplæring av •	
prosjektbaser

målgruppe 

Basopplæring 
SAmlINGSBASERT OPPlæRING FOR BASER

De tre samlingene går hver over tre dager. Hver elev / bedrift 
får egen utviklingsplan med fadder fra skoleledelsen. Fadder 
vil følge opp eleven mellom samlingene med fokus på å nå de 
avtalte målene i utviklingsplanen. Elevene som gjennomfører 
skolen er kvalifisert for inntak ved Formannsskolen.

NESOs Bas – skole 



SKOlEN ER UTVIKlET I SAmARBEID mED 11 DYKTIGE ENTREPRENØRBEDRIFTER I lANDSDElEN.  

Utviklingsgruppe
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NAVN  FUNKSJON  BEDRIFT  

Geir lorentsen  Daglig leder  Tre og Betong AS 

Bjørn Johansen  Daglig leder  Roald Johansen Ing.forretning AS 

Reidar Samuelsen  Prosjektdirektør  Secora AS 

Trond Nilsen  Daglig leder  AltiBygg AS 

Rolf Olsen  Daglig leder  T. Johansen Drift AS 

Bård Hansen Daglig leder  Nilsen & Haukland AS 

Trygve Nilsen  Anleggsleder  Betong & Entreprenørsentret AS 

Kjetil Rønning Hansen  Daglig leder  Karstein Kristiansen AS 

Arild Vassnes  Driftsleder  Consto AS 

Jim Bomstad  Formann  Bjørn Bygg AS 

Rolf Johnny Nilsen  Daglig leder  Hammerfest Entreprenør AS 


