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NESO`s Rollefordeling i prosjektet 
Prosjekteier: NESO V Ruben Jensen 

Prosjektleder: Mats Johanssen 

Prosjektansvarlig: Jack Johnsen 

Prosjektmedarbeider: Arild Kydland, Espen Rue og Simen Ryer 

Eksterne ressurser: kan bli aktuelt å hente inn til enkelte økter 

 

Planlagt oppsett 
• Samlingsbasert med 2x4 + 2x5 dager + hjemmearbeid + 1x4 Eksamensgjennomføring 

• Kandidatene får gratis studentlisenser på software/programmer som skal gjennomgås 

Tiltenkte deltakere 
• Personene som skal være, eller er ansvarlige for BIM og digitalisering i bedriften, det være 

seg f.eks kalkulatører, prosjektledere, prosjektingeniører, anleggsledere eller trainee 

stillinger. 

Målet for skolen 
• Det skal bygges en allsidig digital kompetanse hos deltakere slik at de er i stand til å utnytte 

BIM i egen bedrift med tanke på implementering, samhandling, prosess og videreformidling 

• Deltakerne skal få opplæring i praktisk bruk av bransjens mest brukte digitale verktøy, samt 

innføring i BIM-teori og krav 

• Deltakere skal sitte igjen med ett overblikk og en BIM relatert allsidig kompetanse som gjør 

de i stand til å lede en digital prosess fra start til slutt i prosjekter 

Forarbeid 
• Gjennomgang av individuell utviklingsplan med nærmeste leder i egen bedrift. Her kartlegges 

det hvor kandidaten er pr nå med tanke på BIM kunnskaper, og hva kandidaten skal være 

ansvarlig for i egen bedrift etter skolen er ferdig. Planen vil være førende for hvilke 

problemstillinger kandidaten ønsker/bør jobbe med i hjemmearbeidet.  Utviklingsplanen 

deles ut i forbindelse med oppstart på forkurset, eller før.  

Eks på utviklisplan mellom bedriftsleder og elev.jpg
 

 

• Forkurs med grunnleggende modellering i Revit og ArchiCAD, innleveringskrav for videre 

deltakelse på skolen, dette for å unngå «strekk i laget» ved oppstart, og det gir hver enkelt 

deltaker betydelig bedre utbytte av skolen 

• Kompetansekartlegging av deltakere  

• Installasjon og oppsett av pc og programmer 

• Hva kreves av deltakere ang pc og programvare 



 
 

 

 

Forarbeid før samling 1: 
 

Gjøres på egen hånd med lisenser tildelt av NESO:  

• Installasjon av programmer 

• Solibri 

• Revit 

• Solibri 

• Autocad 

• Teamviewer 

• Archicad 

• Snaggit 

• BlueBeam 

• IFC Navigator 

• DDS cad viewer 

• Twin motion 

• Anskaffelser av lærebøker (grethes hus for revit og archicad) – NESO kjøper dette til alle 

• Kandidaten har gjennomført Solibri del 1/3 kurs fra NESO, eller innehar tilsvarende 

kunnskaper i dette fra før. 

Egeninnsats: 

Forkurs på ca 30 timer der elevene jobber hjemme som et kvalifiserende kriterie for opptak og best 

mulig utbytte av skolen for egen del, og for en mer homogen sammensettning av ferdigheter ved 

oppstart. NESO bistår via den etablerte fadderordningen.  

 

1 dag på teams/zoom i felleskap:  

Informasjon  

• Rolleforståelse: Hva gjør en BIM resurs/BIM relaterte oppgaver 

• Hva skal vi lære på denne skolen 

• Hvilke programmer skal vi innom 

• Oppretting av egen mal for loggføring av undervisning og hjemmearbeid, samt konvertering 

og bruk av PDF 

• PC sikkerhet og backUP planer 

• Annen generell informasjon 

  



 
 

 

Fagplan oversikt tidsforbruk 
 

    

 Samlingsdager undervisning 18 d 138 Timer 

 Samlingsdager Eksamen 4 d 20 Timer 

 Hjemmearbeid xx d 70 Timer 

    

SUM Samlinger + hjemmearbeid  228 Timer 

    

 Oppfølging fra NESO fadderordning 
estimert til 2 timer pr deltaker pr 
hjemme prosjekt. Totalt 4 hjemme 
prosjekt.  

1 d 8 Timer pr deltaker 

    

 

Mulige problemstillinger for kandidatene å utforske i hjemmearbeid 
 

• Hvordan kvalitet sikre eget arbeid i Revit/AC før sammenstilling i Solibri? 

• Hvordan kan man med BIM kvalitetssikre at brann- og lydkrav i et bygg er ivaretatt? 

• Hvordan bruke BIM til å modellere i flere etasjer på en effektiv måte? 

• Hvordan bruke BIM som et verktøy i rehabiliteringsprosjekter? 

• Hvordan kan ID-merking være med på å effektivisere BIM-prosjekteringen? 

• Hvordan beskrive rehabilitering av leiligheter, samt lage tegninger ved hjelp av BIM? 

• Hvordan bruke BIM i planleggingen av råbyggprosessen for å hindre kollisjoner? 

• Hvordan utarbeide et tegningsgrunnlag til en byggesøknad ved hjelp av Revit/AC? 

• Hvordan kan jeg bruke det ulike verktøyene i Revit/AC til å lage ryddige salgstegninger? 

• Hvordan bruke BIM til å generere dokumentasjon fra modellen? 

• Hvordan kan man med BIM kvalitetssikre at brann- og lydkrav i et bygg er ivaretatt? 

• Hvordan bruke BIM i planleggingen av råbyggprosessen for å hindre kollisjoner? 

• Hvordan visualisere faser av fremdriften ved hjelp av modell og BIM-verktøy? 

• Hvordan effektivisere modelleringsprossesen med bruk av Dynamo/Visuell programmering? 

• Hvordan kan man utnytte en BIM modell til beregning og kalkulasjon av mengder? 

• Hvordan kan VR/AR utnyttes for å skape en felles forståelse i prosjekterings og utførelsesfasen av et 

prosjekt? 

• Hvordan kan en 3d skanning/punktsky utnyttes til modellering og prosjektering? 



 
 

 

• Hvordan benytte modelleringsprogram for å lage en riggplan i 3D 

• Hvilken informasjon vil være nyttig/nødvendig for innerveggselementer for en produksjon hos 

bedriften? 

• Hvordan få BIM ut på byggeplass? 

• Hvordan hente ut mengder (ITO) i Solibri? 

• Hvilke tegninger/lister/views bør en bedrifts spesifikk template i Revit inneholde til formålet 

kalkulasjon? 

• Hvordan gjøre en modellbasert kalkyle ved rett metode og tilnærming? 

• Hvordan bygge og berike en BIM klar til kalkulasjon/planleggings gjennomføring 

• Hvordan fungerer importen av BIM-modell i Byggoffice/Holte? 

• Hvordan kan en god BEP forenkle BIM relatert prosjektering? 

• Hvordan utarbeide en strukturert og inkluderende BIM manual for vår bedrift? 

• Hvilke BIM verktøy kan erstatte og forbedre nåværende programvare i vår bedrift? 

• Hvordan utarbeide produksjonsunderlag for inner/ytter veggs elementer i form av arbeidstegninger og 

IFC? 

• Hvordan bevare og gjenbruke informasjon og geometri ved bruk av IFC fra Revit til Archicad? 

• Hvordan implementere Trimble Connect på byggeplass? 

• Hvordan utarbeide gode Templates som forenkler og kvalitetssikrer modellering for vår bedrift? 

• Hvordan effektivisere kalkulasjon ved bruk av egen kalkylemodell? 

• Hvordan kan modelleringsteknikk og retningslinjer påvirke mengdeutak av en IFC fil? 

• Hvordan bruke modelleringsprogram til forenklet kalkulasjon? 

• mm 
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Innledning  
 

Om NESO’s BIM skole 

Skolen skal utdanne fagpersonell som har en helhetlig forståelse av byggeprosess, og har kunnskap til 

å kunne modellere bygninger og bygningskonstruksjoner, samt utføre og lede de digitale prosessene i 

egen bedrift med digitale hjelpemidler. 

I sin videste forstand innebærer BIM en prosess som innlemmer, analyserer og optimaliserer de 

miljømessige, sosiale, tekniske og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. 

Ved å modellere, kjøre tverrfaglige sammenstillinger, analysere og simulere bygningsmodellene på 

prosjekteringsstadiet, kan man prosjektere raskere, og luke ut feil før noe i det hele tatt bygges, og 

de samme 3D-modellene kan brukes som kostnads- og samhandlingsgrunnlag i byggefasen, og i 

innledende planfase danne grunnlag og dokumentasjon for tekniske og finansielle vurderinger, og 

senere markedsføring og salg.  

Med visualiserte, virkelighetsnære digitale modeller, plassert i en dertil hørende terrengmodell, har 

man det beste beslutningsgrunnlag for alle faser i et prosjekts levetidsperspektiv. Dette gir både 

høyere kvalitet og rimeligere prosjekter. 

Etter fullført BIM skole kan kandidater utføre arbeidsoppgaver innenfor fagområdene 3Dmodellering 

av bygningskonstruksjon og kvalitetssikring av digitale bygnings- /installasjonsmodeller. BIM innen 

bygg- og anleggsbransjen har forandret måten for hvordan dokumentasjon utarbeides. Gode 3D-

modeller er viktige for å kunne overføre informasjon effektivt fra de som prosjekterer, til de som skal 

utføre arbeidet. Internasjonale standarder som IFC sikrer at informasjon ikke går tapt i planprosessen 

mellom aktørene. BIM innebærer derfor en helhetlig tankegang der tverrfaglig modellering utføres 

ved hjelp av datateknologi som fremstilles i et 3 dimensjonalt miljø. 

Rådgivende ingeniører, entreprenører og arkitekter arbeider hovedsakelig med tidsavgrensede 

prosjekter. Prosjektarbeid er derfor en viktig del av skolen. Opplæring av kandidatene foregår i 

etapper og oppsummeres med et prosjektarbeid. Dette er en effektiv undervisnings- og 

opplæringsmetode som gjennomføres gjennom hele skolen. Prosjektene presenteres for klassen av 

den enkelte student. 

  



 
 

 

Oversikt og oppbygning 
 

Samlinger 
Skolen består av 4 undervisningssamlinger + 1 eksamens samling 

Samling 2 og 4 er tiltenkt som digitale gjennomføringer på teams/zoom eller likende kanaler 

Hjemmearbeid 
Skolen består av 4 bolker hvor hver bolk skal inneholde ett prosjekt som gjennomføres på 

kandidatens hjemsted, og leveres NESO i mappeform til vurdering med karakter. 

Hjemmearbeidet er todelt hvor oppgavetekst veileder del 1, og hvor kandidaten selv utforsker 

relevante problemstillinger iht egen utviklingsplan i del 2.  

Hjemmearbeidet karaktersettes etter utdelte kriterier. Karakter fra A-F 

Eksamen 
Skriftlig eksamen leveres med mappelevering. Vurderes av 2 stk fra NESO. Karakter fra A-F 

Oversikt faglig innhold 
Planen er veiledende og kan endres iht kapasitet og eksterne foredragsholdere 

Samling Tema Innhold Tim
efo
rbr
uk 

Gjennomføring 

1 (Tirs 0800 – 
Fre 12.00) 
 
0800-17.30 

Oppst
art og 
modell
ering 

 

• Georeferering 

• Revit prosjektoppstart, 
modellering, berikelse, template 
og IFC eksporter 

• Revit family 

• Dynamo introduksjon 

• Sol/skygge analyser 

• Bluebeam introduksjon 

34 Fysisk samling 

Hjemmearbeid 
P1 

Modell
ering 
og 
muligh
eter i 
Revit 

Del 1: Gruppearbeid iht 
oppgavetekst 
Del 2: 
Revit/ArchiCAD/Solibri/Kalkulasjo
ns prosjekt med egen 
problemstilling iht utviklingsplan 

xx Hjemmearbeid. 
Prosjektarbeid 
med 
mappelevering 

2 (Man 0830 – 
Fre 12.00) 
 
0830-15.30 

Samha
ndling, 
Modell
ering 
og 
proses
sforstå
else 

• Fremføring av P1 

• ArchiCAD prosjektoppstart, 
modellering, berikelse, template 
og IFC eksporter 

• Innføring i BIM 
styringsdokumenter 

• Øvinger i Koordinering og SIMBA 

• Bruk av prosjekthotell og BCF 

• Introduksjon til BIM på 
byggeplass - «modell i lomma» -  

35 Digital 
gjennomføring 



 
 

 

Hjemmearbeid 
P2 

Samha
ndling, 
modell
ering 
og 
proses
sforstå
else 

Del 1: Gruppearbeid iht 
oppgavetekst 
Del 2: 
Revit/ArchiCAD/Solibri/visualiseri
ngs/Kalkulasjons/styringsdokume
nter prosjekt med egen 
problemstilling iht utviklingsplan 

xx Hjemmearbeid. 
Prosjektarbeid 
med 
mappelevering 

3 (Tirs 0800 – 
Fre 12.00) 
 
0800-17.30 

Valider
ing av 
modell
er, 
Punkts
kyer 
og 
visuali
sering 

• Fremføring av P2 

• Solibri og bruk av regler, 
klassifiseringer, BCF og ITO for 
bearbeiding/bruk av modeller iht 
formål 

• Introduksjon til visualisering ifm 
salg og markedsføring 

• Introduksjon til TFM som konsept 

• Introduksjon til AR/VR og 
Punkskyskanning 

34 Fysisk samling 

Hjemmearbeid 
P3 

Tverrf
aglig 
kontro
ll og 
samha
ndling 

Del 1: Gruppearbeid iht 
oppgavetekst 
Del 2: 
Revit/ArchiCAD/Solibri/visualiseri
ngs/Kalkulasjons/styringsdokume
nter prosjekt med egen 
problemstilling iht utviklingsplan 

xx Hjemmearbeid. 
Prosjektarbeid 
med 
mappelevering 

4 (Man 0830 – 
Fre 12.00) 
 
0830-15.30 

Goder 
fra en 
BIM 
med 
fokus 
på 
mengd
er og 
kalkula
sjon 

• Fremføring av P3 

• Kalkulasjon ved bruk av IFC – 
Holte/Byggoffice programvare 

• Solibri utvidet funksjonalitet med 
klassifiseringer og ITO 

• Bruk av modell til uttak av 
grunnmasser 

• Forenklet kalkulasjon ved bruk av 
proprietære formater 

• Introduksjon til MMI 

• Bruk av proprietære formater til 
KS av modeller 

• Introduksjon til problemstillingen 
juss og BIM 

• Innføring i alternative 
prosjekthoteller 

35 Digital 
gjennomføring 

Hjemmearbeid 
P4 

Fokus 
på 
modell
strukt
ur for 
videre 
bearbe
idelse 
mtp 
mengd

Del 1: Gruppearbeid iht 
oppgavetekst 
Del 2: 

Revit/ArchiCAD/Solibri/visualiseri

ngs/Kalkulasjons/styringsdokume

nter prosjekt med egen 

problemstilling iht utviklingsplan 

xx  



 
 

 

er og 
kalkula
sjon 

Eksamen (Tirs 
0800 – Tors 
12.00) 
 
0800-17.30 

Prosje
ktarbei
d 

• Fremføring av P4 

• Todelt eksamen hvor del 1 er 
gruppearbeid som skal inkludere 
modellering, kontroll, berikelse, 
BIM styringsdokumenter og 
eventuelle andre elementer. Del 
2 er individuell og gjennomføres 
av den enkelte iht oppgavetekst. 

20 Fysisk samling 

 

Gruppearbeid 
Som en forlengelse av «BIM» som helhet hvor idè og konsept i stor grad dreier seg om tverrfaglig 

samarbeid, vil skolen øke fokuset på gruppearbeid og samhandling via digitale flater. Både ved 

samling og hjemmearbeid vil det være fokus på samhandling, utveksling av informasjon og samarbeid 

mellom deltakerne ved bruk av åpen BIM. 

Vurdering – Prosjektoppgaver og eksamen 

Generelt om eksamen 

• Eksamen utføres og leveres på samme måte som prosjekter/hjemmearbeid, men med 

høyere krav til faglig innhold 

• Grunnlaget for vurdering av eksamens innlevering og utførelse vil basere seg på kandidatens 

evne til å ta i bruk ferdigheter, kunnskap og kompetanse som er definert under læremål i 

skoleplanen.  

• Karakteren settes ut fra hvilken grad av måloppnåelse den enkelte deltaker har oppnådd iht 

de læringsmål som er definert, samt ut fra hvordan deltakeren fletter sammen flest mulig av 

disse målene på en hensiktsmessig måte  

• Levering skal inneholde PDF med dokumentasjon av prosess, samt andre relevante filer som 

f.eks IFC, RVT, PLN, DWG, XLS, SMC mm 

 

Generelt om mappeleveringene/prosjektene 

• Grunnlaget for vurdering av prosjektene er den samlende mengde informasjon som blir 

dokumentert og levert, samt hvordan denne informasjon tydeliggjør hvilke løsninger/forsøk 

på løsninger som er testet ut iht hvilket problem som skal løses, og med hvilket resultat.  

• Det er ikke avgjørende at eventuelle problemstillinger blir løst, men dokumentasjon av 

metoden og prosessen som brukes for å forsøke å løse dette, og dokumentering av 

eventuelle resultater er avgjørende for resultatet.  

• Levering skal inneholde PDF med dokumentasjon av prosess, samt andre relevante filer som 

f.eks IFC, RVT, PLN, DWG, XLS, SMC mm 

• Prosjekter vurderes ut fra de læringsmål som følger den enkelte periode i oppsettet. For 

periode èn er det f.eks fokus på modellering og strukturering av objekter og informasjon, noe 

som også leder til fokus på dette i vurdering av prosjekt 1 (P1)  

• Vurderings krav til prosjekter følger trappemodellen hvor listen heves for hvert prosjekt som 

gjennomføres. Ved eksamen er kravene til innhold og dokumentasjon høyere enn hva de er 

på prosjekt/hjemmearbeid 1 (P1). 



 
 

 

Læringsutbytte 
 

Etter fullført skole har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse. 

Kunnskap 
✓ Har kunnskap om byggebransjen og kjennskap til rådgiver og arkitektbransjen og samspillet 

mellom de ulike aktørene i bransjen. 

✓ Har kunnskap om digital modellering og digital samhandling. 

✓ Har kjennskap til norske standarder for bruk av BIM, samt krav til detaljeringsnivå og kvalitet 

i digitale modeller. 

✓ Kan oppdatere sin kunnskap innenfor BIM ved hjelp av tverrfaglig kontakt med fagmiljøer og 

egenlæring. 

✓ Kan oppdatere sin kunnskap knyttet til modelleringsprogrammer og prosesser. 

 

Ferdigheter 
 

✓ Kan anvende sin fagkunnskap for å løse oppgaver innen digital samhandling ved bruk av 

modellerings og kontrollprogrammer. 

✓ Kan anvende digitale verktøy for å utarbeide visuelle faglige byggetekniske rapporter som 

egner seg for presentasjon og koordineringsmøter. 

✓ Kan finne relevant informasjon for BIM-faglige problemstillinger ved bruk av nettbaserte 

kunnskapssystemer, nettforum, faglige nettverk og byggebransjens organisasjoner. 

✓ Kan kartlegge situasjoner og problemstillinger og identifisere behov for tiltak i forbindelse 

med BIM- prosesser. 

✓ Kan anvende modelleringsprogrammer av bygninger og konstruksjoner, plan-, snitt-, fasade 

og detaljerte tegninger 

Generell kompetanse 
 

✓ Har selvinnsikt og forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper i utøvelsen av BIM. 

✓ Kan anvende modellering, koordinering og kontroll av digitale modeller i en prosjekterings-/ 

byggeprosess etter kundens kvalitetskrav. 

✓ Kan utvikle arbeidsmetoder for digital samhandling og modellering. 

✓ Har kjennskap til sterke og svake sider for ulike digitale verktøy 

  



 
 

 

Skolens oppbygning og organisering 
 

Administrativt system 
Kandidater som gjennomfører NESO`s BIM skole blir registrert i NESO`s systemer og får tildelt 

«skolebevis» som benyttes for fri tilgang til de fleste av de programmer som skal benyttes i 

skolesammenheng. Programmene tildeles for skoleformål, og skal ikke benyttes til kommersielle 

forhold i ettertid. 

Opplæringsressurser består av NESO`s egne BIM teknikere og eksterne fag ressurser.  

Kandidatene vil etter gjennomført skolegang mota ett synlig bevis på dette i form av vitnemål og 

diplom 

 

Gjennomføringsplan 
Skolen skal gjennomføres med samlinger og hjemmearbeid. Det er tatt utgangspunkt i 2 fysiske 

samlinger + 2 digitale samlinger og prosjekter med hjemmearbeid mellom hver samling. Samling nr 5 

består av eksamen.  

 

Undervisningsformer 
Undervisning omfatter de aktiviteter der det foregår en samhandling mellom lærer og kandidat. 

Undervisningens rolle er å bidra til å utvikle de kunnskaper, ferdigheter og den generelle 

kompetansen studenten ikke klarer å utvikle ved hjelp av selvstudium. Undervisningen vil støtte 

kandidaten i hans læringsprosess og tilby hjelp til å komme over kjente barrierer i den faglige 

utviklingen. Undervisningen er samarbeidsarena som styrker kandidatens generelle kompetanse. 

Målet er i størst mulig grad involvere og ansvarliggjøre kandidatene for eget læringsutbytte.  

Undervisningsformene er delt opp i følgende kategorier: 

✓ Forelesning/Undervisning i klasserom 

✓ Forelesning/Undervisning digitalt  

✓ Prosjektarbeid 

✓ Gruppearbeid 

✓ Individuelle arbeidsoppgaver med innleveringer 

✓ Presentasjoner 

 

Arbeidsformer 

Arbeidsformene som benyttes er relevante og hensiktsmessige for å nå målene for NESO`s BIM skole. 

Det innebærer at kandidatene i tillegg til faglig utvikling, også skal utvikle evne til samarbeid, 

kommunikasjon og praktisk problemløsing. 

Det forutsettes at kandidatene viser initiativ og tar ansvar for eget arbeid og felles læringsmiljø, 

samtidig som de viser en konstruktiv-kritisk holdning til læreplan og undervisningsopplegget.  

 



 
 

 

Arbeidskrav 
Arbeidskrav er naturlig for å sikre kandidatens fremgang og utbytte av skolen. Med arbeidskrav 

mener vi obligatoriske innleveringer for hver bolk med de emner som er definert som 

vurderingsgrunnlag til de spesifikke bolkene. Rød tråd i arbeidskravene vil være tverrfaglig 

samhandling og samarbeid som representerer bransjens faktiske utfordringer pr i dag. Digital 

levering. 

Oppfølging 
Gjennom NESO`s eksisterende skolemodeller er det etablert en praksis for fadderordning som 

omfatter 2 timer pr prosjekt/hjemmearbeid pr kandidat når kandidaten jobber hjemmefra mellom 

samlinger. Denne ordningen er populær og har høstet gode tilbakemeldinger og vil derfor 

videreføres på denne skolen. Oppfølging vil foregå på digitale plattformer slik som 

Teams/Skype/Teamviewer og liknende kanaler.  

 

Vekting 
Ulike emner vil ha ulik vekting, både i undervisningsform og for eksamen/innleveringer. 

Vekting vil være iht de problemstillinger som representerer de faktiske forhold i bransjen. Tverrfaglig 

kommunikasjon, samhandling og samarbeid. Samtidig må og skal det være rom for den enkelte 

kandidat til å fordype seg i emner som gagner egen bedrift og utvikling uavhengig av vekting. 

 

Vurderingsform 
Mappevurdering som hovedgrunnlag for å vurdere kandidatens emner og ferdigheter ut fra de 

læringsmål som er satt opp. Digital levering.  

 

Eksamensform: 
Prosjekteksamen på 3 dager (20 arbeidstimer) . Alle hjelpemidler er tillatt, også at studentene hjelper 

hverandre. Samhandling og informasjonsflyt er en viktig faktor i BIM skolen og er også sentralt i 

utarbeidelsen av eksamen. Kandidaten gjennomfører og leverer imidlertid sin egen 

eksamensbesvarelse. Produktet skal være kandidatens eget. Framføring på teams/zoom ca 2 uker 

etter avsluttet eksamen. Eksamensprosjektet leveres digitalt. 

Opptakskrav 
• Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper i Solibri – gjennomført NESO`s solibri kurs del 

1/3. Eventuelt dokumenterte egenskaper tilsvarende kursets innhold 

• Forkurs med grunnleggende modellering i Revit og ArchiCAD, innleveringskrav for videre 

deltakelse på skolen, dette for å unngå «strekk i laget» ved oppstart, og det gir hver enkelt 

deltaker betydelig bedre utbytte av skolen 

• Kandidaten må ha stor interesse for faget 

• Kandidaten må være digitalt oppegående og interessert 

• Formell utdannelse fra fagskole eller høyere, eventuelt lang erfaring innen prosjekterings 

eller prosjektledelse 

 



 
 

 

 

Skolemateriell 
Skolebøker, utvalgte programmer, PC og ekstra skjerm.  

✓ Skolebøker holdes av den enkelte kandidat. Litteraturliste oppdateres før skolestart. 

✓ Kopier av annet læringsmateriell i form av PPT, PDF og andre filer deles ut fortløpende av 

NESO 

✓ PC holdes av den enkelte kandidat, men må tilfredsstille en gitt kravspesifikasjon for å 

håndtere BIM programmer. Se eget ark for krav 

✓ Ekstra skjerm for hjemme og skolearbeid holdes av den enkelte kandidat. Se eget ark om PC 

krav for anbefalinger.  

✓ BIM programvare holdes av NESO 

✓ Office programmer som word, excel etc holdes av den enkelte kandidat 

  



 
 

 

Dokumentasjon 
 

Arbeidskrav 
Prosjekter som leveres i mappeform lagres fortløpende i NESO`s systemer for innsyn og oppbevaring. 

Grunnet eksamens natur med samarbeid og tverrfaglighet er det slik at alle arbeidskrav/innleveringer 

i utgangspunktet må være bestått dersom kandidaten skal få mulighet til å gjennomføre eksamen. 

Skjønnsmessige vurderinger kan gjøres av lærere. 

 

Karakterskala i skolen 
 

BIM skolen vil benytte sammen 5-trinns karakterskala som høgskolene benytter, dvs. 

bokstavsymboler fra A til F hvor A er fremragende og F er ikke bestått.  

 

Symbol  Betegnelse  Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av 
selvstendighet 

B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne 
til selvstendighet. 

C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste 
områder. 

D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. 

E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke 
mer. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. 

 

 

Vitnemål: 
Deltakeren vil få èn samlet karakter for mappeleveringene/prosjektarbeidene, samt èn karakter for 

eksamen.  

Deltakeren må ha fått en samlet karakter som tilsvarer E eller høyere på mappeleveringene for å 

kunne gå opp til eksamen. 

Når kandidaten har fullført med de arbeidskrav som er bestemt skal kandidaten tildeles vitnemål 

med karakterer og beskrivelse av læringsmål som er gjennomført 

  



 
 

 

PC-Krav 
 

Studiet legger til rette for bruk av egen bærbar PC som skal brukes både på samling og hjemme. Den 

skal kjøpes inn slik at kandidaten har den med første oppstarts dag. Det blir satt av tid til å 

installereprogrammer og lære god PC-struktur i praksis ved starten av skolen. 

I undervisningen benyttes programmer som stiller store krav til PC. Gaming PC er godt egnet for vårt 

formål. 

 

Spesifikasjoner på den bærbare PC`en, absolutte krav: 

• Min. 15” skjerm (NB! Ikke 4K skjerm da dette kan skape problemer for BIM programmer) 

• Windows operativsystem (Windows 64- bit) 

• Intel i7, xeon-prosessor, eller tilsvarende 

• 32 GB RAM 

• Muligheter for kablet tilkobling til internett 

• Dedikert skjermkort på min 4 GB, Nvidia eller AMD (Med kun Intel-grafikkort kan det skape 

problemer for BIM-programmene) 

• Samlet harddisk kapasitet: Min 1TB. Hastighet: 7200 rpm. Du bør ha en SSD-disk på min 250 GB 

Foretrukket: 

• Numerisk tastatur 

• (VR skjermkort for de som har interesse for feltet, samt jobbe med egen PC) 

 

Vi anbefaler PC grunnet de lisensavtaler som NESO har. Mac kan ikke brukes 

 

Skjerm: 

• Ekstra skjem anbefales på det sterkeste for produktivitet og oversikt når man jobber med 

BIM. Av logistikk grunner anbefaler vi kandidatene og bruke ekstra skjermer av typen 

portabel. 1 eller 2 stk på minimum 15.6 tommer.  

 

I tillegg må studenten ha: 

• Robust minnepinne på min 32 GB 

• Datamus som er god å jobbe med 

• Tilgang til smarttelefon eller nettbrett i løpet av studieperioden (Mange fine BIM apper) 

 


