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Lærlingeskolen
innen byggfag

Informasjon til bedrifter



Lærlingene følger en samlingsbasert 
modell, og kan ta fagbrev i følgende fag: 
•	 tømrer
•	 betong
•	 murer
•	 taktekker ( det må avtales spesielt)

Samlingene baserer seg på Vg1 Bygg- og 
anleggsteknikk og Vg2 Byggteknikk.

SAMARBEIDSPARTNERE: 
Aust-Lofoten videregående skole er faglig 
ansvarlig for gjennomføring av skolen. 
Skolen gjennomfører felles- og programfag 
for Vg1 Bygg- og Anleggsteknikk og Vg2 
Byggteknikk.

Elevene får i tillegg stillasopplæring + 
sikkerhetsopplæring i bruk av verktøy / 
utstyr jfr. AT §.555 ”Sikker bruk av 
arbeidsutstyr”.

Skolens faglige innhold Hvordan løser vi dette praktisk?
Lærlingeskolen er samlingsbasert over 3 
eller 4 år med nettstøtte.
                                      
UTGANGSPUNKT: 
Opplæring i bedrift med 7 årlige teorisamlin-
ger. Skolen strekker seg over 4 år. Dette vil si 
at elevene er lærlinger ute i bedriftene i 4 år. 

Etter 4 år er de ferdig utdannet 
fagarbeider, og har fagbrev på lik linje 
med andre.

ÅRLIGE TEORISAMLINGER: 

1. Samling 1, tidlig høst – 2 uker 

2.  Samling 2, etter jul – 3 uker 

3.   Samling 3, til våren – 2 uker
 
Teorisamlingene gjennomføres fra mandag 
til  lørdag. I helgene og på kveldene blir det 
sosiale aktiviteter som utflukter, fisketurer, 
fjellklatring, fotball, svømming osv. 

VÅR MÅLSETNING: 

Alle elevene skal glede seg til å 
dra på våre samlinger.



Fordeler for bedriften
STORE FORDELER FOR BEDRIFTENE BÅDE FAGLIG OG ØKONOMISK. STORE FORDELER FOR ELEVENE

•	 Full dekning av interne og eksterne kostnader 
for bedriften.

•	 Du kan plukke akkurat den kandidaten du selv 
vil ha til din bedrift i ditt distrikt. Det er stor 
sannsynlighet for at lærlingen blir i bedriften 
etter endt utdannelse. 

•	 Være med å forme ungdom/holdninger             
fra starten.

•	 4 år ute i praksis, mye av opplæringen               
skjer i ute bedriften.

•	 Elevene fra Lærlingeskolen får tilleggs-        
kompetanse i form av sikkerhetskurs,             
stillasopplæring og verktøykurs.

•	 Bedriftene kan påvirke innholdet for til-
leggsundervisningen i skolen. Programfagene 
blir mer rettet mot arbeidsoppgavene ute i 
bedriftene.

•	 God økonomi, utvidet verdiskapningstid.

•	 Rekruttere fagfolkene lokalt, og satse på         
de du ønsker. 

•	 Risikoen for feilansettelser                                          
reduseres betraktelig .

•	 Stabil tilgang på lokale fagfolk.

•	 Vi har utredet hvordan ansettelser og  eventu-
elle oppsigelser av lærlinger kan håndteres. 

•	 Eleven kan fritt velge fag og likevel bo hjemme 
nesten hele året.

•	 Eleven får utbetalt lønn under utdannelsen    
(ca 450 000 over 4 år).

•	 Eleven slipper studielån, det blir mindre           
utgifter for eleven og familien.  

•	 Eleven får stort ansvar for egen læring.

•	 Elever fra Lærlingeskolen får tilleggs-
kompetanse i form av sikkerhetskurs,                               
stillasopplæring og generelle verktøykurs.

•	 Eleven er sikret ei framtid på sin                           
egen hjemplass. 

•	 Eleven får være med å skape verdier                         
i lokalsamfunnet.

KONKLUSJON:

Bedriftene får stabil tilgang på fagfolk og full 
kostnadsdekning på deltakelse ved skolen, 
samtidig som bedriften øker egen kapasitet.  

”Lærlingeskolen  legger et  særdeles godt 
faglig og økonomisk grunnlag for elevens 
videre arbeidsliv”.



Organisering av skolen
Referansegruppen trekkes inn i prosjektet ved behov.

Det etableres egen styringsgruppe (SG) og 
referansegruppe (RG).  

STyRINGSGRUPPE / KOMPETANSEUTVALG

Styringsgruppen for skolen skal også fungere som 
kompetanseutvalg i NESO, og skal ha mandat med 
beslutningsmyndighet på disponering av midler, 
og faglige forhold knyttet til skolen.

Utvalget ledes av styreleder og består av 4 
medlemmer fra Nordland, Troms og Finnmark.
Kompetanseleder er Prosjektleder (PL), og deltar 
i alle møtene og er PA sin stedfortreder. 
PL er utvalgets sekretær. 

Øvrige medlemmer velges av administrasjonen i 
samarbeid med styreleder.

Prosjektansvarlig (PA)
Ruben Jensen NESO

Aust-Lofoten 
videregående skole

Referansegruppe (RG)
NESO, medlemmer, skole-

myndigheter, opplæringskontor

Styringsgruppe (SG)
Kompetanseutvalg

Prosjektleder (PL)
Jack Johnsen NESO

Kompetanserådgiver
Remi Hanssen

Kompetanserådgiverne i NESO jobber med  kontinuerlig planlegging, drift og 
oppfølging av løpende driftsoppgaver mot skole, fylke, elever og bedrifter.

Kompetanserådgiver
Bente Hardy



Kompetanseheving - vi kan opplæring!

KURS:

•	 Tradisjonelle åpne kurs

•	 Bedriftsintern opplæring

•	 Internett – baserte tilbud

SKOLE:

•	 NESOs Topplederskole 

•	 Egen mellomlederskole (NESOs formannsskole)

•	 Administrasjonsskole

•	 Teknisk fagskole

•	 Fagbrevopplæring (§20)   - ca 150 elever

•	 Prosjektlederskole (NESOs prosjektlederskole)

•	 Traineeopplegg i samarbeid med øvrig bransje 
i Norge.

Lærlingeskolen kompletterer 
vårt opplæringstilbud!

NESO HAR TILByDD OPPLæRING SIDEN 1986. 

HER ER NOEN AV VÅRE TILBUD:

MÅLGRUPPE:

I prinsippet er skolen åpen for alle som ønsker                    
å ta fagbrev i byggebransjen.

•	  Elever som kommer rett fra grunnskolen

•	 Andre ufaglærte

•	 Voksne arbeidstakere (omskolering)

•	 Innvandrere

Den aller første elevgruppa fra Lærlingeskolen.

Kompetanserådgivers oppgaver

Lærlingskolens rådgiver vil bistå elev/bedrift 
underveis i skolegangen med oppgaver etter behov i 
samarbeid med lokale opplæringskontor. 

Kompetanserådgiveren følger opp elevene på 
samlingene og legger til rette for at alle elevene skal 
trives og føle seg velkommen.

Vi legger også opp til sosiale aktiviteter under 
samlingene. Målet er å gjøre samlingene så attraktive 
at elevene gleder seg til opplæringen både faglig og 
sosialt. Eksempler på aktiviteter kan være klatring, 
ballspill, utflukter på sjø og i mark, byggeplassbesøk 
med mer.

Rådgiveren holder god kontakt med bedriftene som 
har elever på skolen og følger dem tett opp under 4 
års perioden. Spørsmål om skolen kan rettes til 
kompetanserådgiveren. 

‘Målet er å gjøre samlingene så attraktive 
at elevene gleder seg til opplæringen både 
faglig og sosialt ”.



Lærlingeskolen

Kontaktinformasjon

Remi Hanssen
Kompetanserådgiver
Telefon: 901 29 464 
E-post: remi@neso.no

Har du spørsmål, kommentarer eller vil du sikre 
deg en plass på skolen, ta kontakt!

Ring gjerne for en hyggelig prat eller gi oss 
tilbakemeldinger pr. e-post.

ALTERNATIV SAMLINGSBASERT TEORIOPPLæRING FOR LæRLINGER. SJEKKLISTE - HVORDAN FINNE GODE LæRLINGESKOLEKANDIDATER:

Lærlingeskolen konkurrerer ikke med de ordinære 
videregående skolene, vi er en utvidelse/supplement 
av den ordinære videregående skolen organisert 
på en annen måte.

LæRLINGESKOLEN  – EN ORDINæR 

VIDEREGÅENDE SKOLE

Våre elever får full undervisning fra videregående 
skole på lik linje med elever i ordinær videregående 
skole. Vi benytter en videregående skole som faglig 
ansvarlig og sikrer derfor elevene teoretisk faglig 
utbytte som elever. Undervisningen evalueres 
daglig av elevene som gir jevnlig tilbakemelding til 
foreleser. Dette tror vi bidrar til høy faglig kvalitet 
og trivsel i undervisningen.

TETT OPPFØLGING AV HVER ENKELT ELEV

NESOs kompetanserådgiver følger opp hver enkelt 
elev. Han har tett oppfølging av elevene både på 
skolen og ute i bedriftene.

”Lærlingeskolen skal være en ordinær 
videregående skole som er organisert slik at 
elever fra hele landsdelen kan delta og 
samtidig være lærling ”.

•	 Kontakte grunnskolen og få klasseliste over              
avgangselevene.

•	 Fortell at du vil informere om utdannings- og      
jobbmuligheter hos deg.

•	 Kjenner du bakgrunnen til noen elever                                  
- gjør undersøkelser. 

•	 Prat med elevenes kontaktlærer,                                 
slektninger, foreldre.

•	 Prat med egne ansatte /noen som                     
kjenner kandidater.

•	 Barn av egne ansatte / slektninger.
•	 Delta på utdanningsmesse sammen                     

med NESO.

•	 Besøk ungdomsskolen i perioden jan – mars,              
invitere NESO til å delta sammen med deg.

•	 Få tilsendt brosjyremateriell / informasjons-          
materiell / presentasjonsmateriell fra NESO

•	 Gjennomgå NESOs notat vedrørende                                  
”Ansettelser av lærlinger, – rettigheter og 
plikter”.

Hvordan finne den rette kandidaten?
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Resultater
•	 Lærlingeskolen har hatt H.M. Kong Harald på 

besøk ved skolen
•	 Skolen ble invitert til Slottet – og har vært på 

besøk med en klasse
•	 Vi har fått positive omtaler av 
 opplæringsmodellen i Stortingsmelding nr. 28

•	 Nordland Fylkeskommunes  
Fagopplæringspris 2013

•	 Våren 2012 hadde vi eksamensresultater 
langt over gjennomsnittet


