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Bransjen sliter med for få fagfolk og opplever til stadig-
het sviktende rekruttering til byggfagene. Som et av flere 
tiltak ønsker NESO å etablere en varig ordning for å kåre 
landsdelens ”beste lærling” blant byggfagene.

Målsetningen med konseptet ”Nordnorsk Mesterskap for 
Lærlinger i Byggfag” er å bidra til økt positiv markedsfø-
ring av fagene tømring, betong og muring samt heve 
status           for yrkesfag i landsdelen.

Deltakere fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark 
rekrutteres til konkurransen via kriterier som er nærmere 
beskrevet nedenfor. Deltakerne må være ansatt i en 
nordnorsk entreprenørbedrift. Lærebedriftene 
nominerer deltakerne ved                                           å henvende seg til NESO.

DELTAKERKRITERIER
Lærlinger i byggfagene tømring, muring og betong• 
M• å være ansatt i en nordnorsk entreprenørbedrift
E• r i alderen 16 – 22 år (Ikke 23 år på finaletidspunkt).
H• ar inngått lærekontrakt i 2018/2022.
K• an også nomineres dersom de har avlagt fagbrev 
og kontrakt var inngått i 2020/2022
K• andidatene må være dyktige handverkere og inneha 
gode personlige egenskaper.

 
NOMINASJON TIL FYLKESMESTERSKAP
NESO styrer nominasjonsprosessen og lærlinger som 
oppfyller kriteriene ovenfor kan nomineres. Deltakerne 
kan nomineres av lærebedriften eller de kan nominere 
seg selv. Bedriften må bekrefte nominasjonen.

PRØVENE
Lærlingene skal konkurrere i ”praktisk” rettet teoretisk 
prøve i både nominasjon og finale samt en ”mindre”, 
praktisk oppgave i finalen.

Nominasjonen: Nominerte deltakere får tilsendt prøve 
på epost og må sende svaret tilbake til NESO i løpet av 
15 minutter. Deltakeren skal være under oppsyn mens 
prøven gjennomføres. Det er ikke tillatt med hjelpemidler.

NNM finaleprøve: Skriftlig besvarelse på prøven med 
15 minutters varighet. Prøven skal rettes og karaktersettes
En deltaker fra hvert fylke/fag konkurrerer om NNM
tittel ved å gjennomføre samme prøve.

PREMIER
Nominerte deltakere får et diplom som bevitner deltakelse

 
i 

konkurransen.

Vinnere av fylkeskonkurranser får en pengegave 
til en verdi på 3000 kr + finalebillett. Overrekkes etter 
finalen.

Vinnere av lærlingkonkurransen (hvert fag) får en penge
premie på kr 7.500,-.
Premien overrekkes av NESOs styreformann.

JURYER
Fylkesfinaler: Styret i NESO kårer beste deltaker på 
grunnlag av besvarelser.

NNM finalen: Styret i NESO kårer vinnere på grunnlag av 
besvarelser og praktisk prøve.

KOSTNADER
A. Deltakere: Arrangementet dekker alle utgifter under
konkurransen for deltakerne. Den som melder lærlingene 
på konkurransen betaler reise og oppholdskostnader.

B. Jury: Styret i NESO fungerer som jury.

C. Arrangør: Arrangøren dekker alle kostnader til 
markedsføring, transport og materiell under 
konkurransen, samt leie av lokaler til prøvene.

Fylkesfinalene gjennomføres 
torsdag 12. mai 2022. 
Finalen gjennomføres under NESOs årsmøte (NNBA) i 
Tromsø 10. og 11. juni.

Påmeldingsfrist av lærlinger senest 
6. mai.
Lykke til!

KONSEPTET

Nordnorsk mester for lærlinger i Byggfag


