OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

VIL DU SETTE
SPOR ETTER DEG?
BLI MED OG BYGG!

EN FREMTID
I BYGG- OG
ANLEGGSBRANSJEN?
START OPP MED BYGGOPP!

BYGGOPP er et naturlig utgangspunkt for
elever innen bygg- og anleggsteknikk som
skal ut i jobb. Vi er en viktig samarbeidspartner for kvalitetsbevisste bedrifter på
jakt etter dyktige og motiverte lærlinger.
fAktA om bYggoPP
• EN LANDSDEKKENDE KJEDE MED TI OPPLÆRINGSKONTORER FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
• LEDENDE PÅ REKRUTTERING OG YRKESORIENTERING
• ER EN DEL AV ENTREPRENøRFORENINGEN
BYGG OG ANLEGG (EBA)
viser Deg vAlgmUligHetene
BYGGOPP setter bedriftene og lærlingene i fokus, og er
til stede der dere er. Gjennom å besøke ungdoms- og
videregående skoler, gir vi ungdom et innblikk i byggog anleggsbransjen og introduserer valgmulighetene
som ﬁnnes. Vi er også representert på yrkesmesser
hvor vi treffer ungdom, foreldre, lærere og rådgivere.
tett oPPfølging
BYGGOPP har høyt fokus på kvalitet i opplæringen.
Som lærling i en av våre medlemsbedrifter får man
tett oppfølging. Dette sikres gjennom besøk av BYGGOPP,
lærlingesamlinger og kursing innen relevante fagområder.
oPPfølging Av lÆrebeDriftene
ønsker ditt ﬁrma å bli MEDLEM I BYGGOPP?
Vi kurser bedrifter som tar inn lærlinger, og tar
oss av alt det praktiske rundt oppfølging av disse.
BYGGOPP forenkler jobben for bedriftene ved å
vektlegge tett samarbeid gjennom hele læretiden
fram til ferdig fag- eller svenneprøve.
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VIL
DU SETTE
SPOR
ETTER DEG?
BLI MED
OG BYGG!
Som lærling i en av våre medlemsbedrifter, har du et ﬂott utgangspunkt
for å tilegne deg kunnskap, erfaringer
og nye bekjentskaper. Dette er bare
noen av fordelene du drar nytte av
som lærling gjennom BYGGOPP:
• Du vil få oppfølging på byggeplassen hver
12. uke. Da skriver vi en statusrapport på
faglig utvikling, trivsel, planer framover og
samarbeidsforhold i bedriften.
• Opplæringskontoret på vegne av medlemsbedrift påtar seg gjennom lærekontrakten
ansvaret for at opplæringen følger lovverket
slik at lærlingen når målene i læreplanen.
• FøLG OPP er vårt nye elektroniske loggsystem,
som du skal bruke i din læretid i bedriften.
Dette er et verktøy som setter oss i stand
til å følge med på den faglige utviklingen
til en hver tid.
• SOM LÆRLING I BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN
SLIPPER DU STUDIELÅN!
Velger du å bli lærling, gjør du et trygt og
lønnsomt valg. Som lærling i en bedrift får du
nemlig lønn under hele utdanningen din.
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OPPLÆRINGEN KAN GJENNOMFøRES
SOM FøLGENDE LøP:
0 + 4 År – 4 år kombinert skole og bedrift med avsluttende fag / svenneprøve
1 + 3 År – 1 år på skole og 3 år i bedrift med avsluttende fag / svenneprøve
3 + 1 År – 3 år på skole og 1 år i bedrift med avsluttende eksamen i VG3
(3 + 1 år Gjelder kun anleggsmaskinmekanikerfaget)

tAf
TEKNISKE OG
ALLMENNE FAG

vg1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

I skole og bedrift
4 år

vg2
BYGGTEKNIKK

vg2
ANLEGGSTEKNIKK

vg2
TRETEKNIKK

2 ÅR I BEDRIFT

2 ÅR I BEDRIFT

2 ÅR I BEDRIFT

Fag-/svenneprøve og
studiekompetanse

• Tømrerfaget
• Betongfaget
• Murerfaget

PÅBYGGING

FORKURS

Til generell
studiekompetanse

Ved universitetet
eller høgskole

TEKNISK
FAGSKOLE
0,5 til 2 år

• Asfaltfaget
• Fjell- og
bergverksfaget
• Anleggsmaskinførerfaget

MESTERBREV
2 år.
Gjelder
tømrerfaget

HØGSKOLE/
UNIVERSITET

HØGSKOLE/
UNIVERSITET

Y-VEIEN

MASTER

BACHELOR

BACHELOR

5 år

5 år

3 år
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• Trevare- og
bygginnredningsfaget

vg3
OPPLÆRING
I BEDRIFT

• Anleggsmaskinmekanikerfaget

BYGG
TEKNIKK
tømrerfAget

Tømrerfaget er et tradisjonsrikt fag som omfatter bygging
og montering av ulike typer trekonstruksjoner i nye og
gamle bygg.
Tømreren bygger vegg-, gulv- og takkonstruksjoner
(“skjelettet” i et bygg), monterer paneler, listverk og plater
både innvendig og utvendig, og setter inn vinduer og dører.
Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter.

betongfAget

Betongfaget består av forskaling (bygging av støpeformer
for betong), armering (plassering av forsterkende stål i
byggeformene), støping (fylle betong i støpeformene)
samt bygging av betongelementer på fabrikk.

mUrerfAget

Murerfaget omfatter muring av nytt murverk i ulike
typer bygninger, samt rehabilitering og restaurering
av gammelt murverk.
Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg
og svømmehaller inngår også i murerfaget.
Mureren arbeider med teglstein- og blokkmuring,
ﬂislegging, puss- og overﬂatebehandling, samt bygging
og montering av peiser og piper.
Faget har lange tradisjoner som mureren
viderefører og videreutvikler.
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Foto: Mesta

ANLEGGSTEKNIKK
Anleggsmaskinførerfaget

Anleggsmaskinførerfaget består av kjøring og vedlikehold av større maskiner,
som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, gravelaster, veghøvel og doser.
Anleggsmaskinføreren utfører også variert anleggsarbeid, og nivellering (måling
av lengder/høyder), stikning (plassering av konstruksjoner) og bruk av løfteutstyr.
Komprimeringsutstyr og boreutstyr inngår i arbeidet.

Fjell- og bergverksfaget

Fjell- og bergverksfaget omfatter boring, sprenging og annet arbeid
i berggrunnen i forbindelse med bygging av veier, tunneler og bygninger.
Fjell- og bergverksarbeideren jobber med oppmåling, planlegging,
fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner.
Vei - og vannkraftutbygging i Norge har vært - og er - avhengig av fagarbeidere
som har kunnskaper om arbeid med berggrunn.

Vei - og anleggsfaget

Vei- og anleggsfaget består av varierte arbeidsoppgaver som oppmåling, grunnarbeid, transport og sprenging, forskaling, armering og støping. Vei- og anleggsarbeideren har en selvstendig jobb, bruker teknisk utstyr og avanserte maskiner,
og må holde seg oppdatert på bruk og vedlikehold av disse.
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foto: mesta

AnleggsmAskinmekAnikerfAget

Anleggsmaskinmekanikeren jobber med vedlikehold, feilsøking, testing og
reparasjon av anleggsutstyr.
Arbeidet gjøres på en teknisk avansert og verdifull maskinpark, og krever gode
kunnskaper om oppbyggingen av maskiner og deler som brukes i anleggsarbeid.
Mekanikeren jobber med alt fra store maskiner til mindre håndholdt utstyr, og
bruker mange forskjellige spesialverktøy og ulike typer sikkerhetsutstyr tilpasset
de forskjellige maskintypene.

AsfAltfAget

Asfaltøren planerer (jevner ut) underlaget, betjener asfaltblandeverk, utfører
laboratoriearbeid, sørger for skilting, legger ut asfalt og betjener og vedlikeholder
maskinelt utstyr. Arbeidet foregår hovedsaklig utendørs og er noe sesongbetont.
Lagarbeid er viktig i et asfaltlag, og asfaltøren må ha gode samarbeidsevner.
Asfaltfaget har utviklet seg raskt, som en følge av behovet for sikker, komfortabel og
økonomisk traﬁkkavvikling. Asfaltdekkenes bruksområder blir derfor stadig ﬂere.
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“ARBEIDET
JEG GJøR
BLIR
STÅENDE
I MANGE ÅR”
Tømrerlærling Petter Navarsete er 17 år
og kommer fra Sørumsand i Akershus.
I år er han lærling gjennom BYGGOPP,
og jobber for tiden på et blokkprosjekt
i Oslo – et arbeid han trives
svært godt med.
VI STILTE PETTER 5 KJAPPE SPØRSMÅL
OM LIVET SOM TØMRERLÆRLING:
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Hvorfor søkte DU tømrerfAg?

Jeg valgte tømrerfaget fordi jeg alltid har vært glad i fysisk aktivitet og liker snekkerarbeid. I tillegg var bestefar tømrer, så det er et yrke som på en måte ligger i
familien. Da jeg var liten brukte jeg å bygge små hytter i skogen, så jeg var kanskje
en liten tømrer allerede da? Selv om jeg nok hadde bygd de hyttene bedre i dag!

HvorDAn er en tYPisk ArbeiDsDAg?

Mye går jo ut på å bygge reisverk, gips, feste paneler og annet typisk
tømrerarbeid. Men jeg synes egentlig ingen dager er helt like. Vi må hele tiden
bruke hodet for å løse problemer underveis, og diskutere oss fram til de beste
løsningene – hver dag byr på nye utfordringer.

HvA er Det beste meD Å vÆre lÆrling?

Det beste med å være tømrerlærling er at arbeidet jeg gjør blir stående i mange
år – det er kjekt å kunne gå forbi en bygning og si at dette har jeg vært med på å
bygge! Det er også spennende å lære noe nytt hver dag, og de trivelige kollegaene
mine gjør arbeidsdagen enda bedre. I tillegg til at vi slipper lån og stipend da,
vi tjener jo penger i stedet!

AnbefAler DU AnDre Å søke?

Absolutt! Hvis du er glad i å jobbe ute i frisk luft, og liker å holde deg aktiv, er
tømreryrket perfekt. Jeg synes også at ﬂere jenter kan søke seg til tømrerfaget.
Det er hyggelig med mangfold på arbeidsplassen, og med ﬂere jenter kunne
kanskje miljøet på jobben blitt enda bedre?

HvorDAn ser frAmtiDen Din som tømrer Ut?

Jeg håper jo å utdanne meg ferdig som tømrer, og så får jeg se om jeg skal utdanne
meg videre. Det viktigste for meg som lærling er jo å skaffe meg litt erfaring, så
kan jeg kanskje bli tømrermester om 10-15 år? Akkurat nå gleder jeg meg egentlig
aller mest til det første byggeprosjektet mitt er ferdig – blir spennende å se sluttresultatet!
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BYGGOPP-SKOLEN
kUrs i tømmermAnnskleDning

Her utvikler man kompetanse innen utregning, oppmåling og montering.
Kurset består av en teoretisk gjennomgang først, men er i hovedsak et
praktisk kurs som arrangeres på høsten i lærlingens siste læreår.

kUrs i bjelkelAg/tAksPerrer

Lærlingen får kunnskaper om prosjektering og montering av bjelkelag,
oppsetting av yttervegger, merking og kapping av taksperrer. Kurset består
av en teoretisk gjennomgang først, men er i hovedsak et praktisk kurs.
Arrangeres på våren i lærlingens siste læreår.

kUrs i trAPPeforskAling

Utregning, oppmåling, bygging av enkel trapp med repot. Kurset starter
med en teoretisk gjennomgang, men er i hovedsak et praktisk kurs.
Arrangeres på våren i lærlingens siste læreår.

kUrs i grUnnleggenDe tegningsforstÅelse

Dette er et kurs for lærlinger i betong- og tømrerfaget, og kurset arrangeres
på høsten i lærlingens siste læreår. På kurset jobbes det mye “hands on”
med tegninger fra nåværende eller tidligere byggeplasser.
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VÅREMEDLEMMER

AF Bygg Oslo
AF Bygg Østfold
AF Byggfornyelse
AF Gruppen Anlegg
Agathon Borgen A/S
Alfa Øst AS
Alliero AS
AS Betongbygg
Backe AS, Ing. Gunnar M.
Backe Østfold AS
Betong og Tre AS
Betonmast Anlegg AS
Borg Armering AS
Brinchmann Møbel og Innredning AS
Brødrene Larsen Asfalt AS
BundeBygg AS
Egil Nicolaysen Transport A\S
Eide Entreprenør AS
Entreprenørservice A\S
Fokus-Bygg AS
Grunnbygg AS
Hersleth Entreprenør AS
Holth Bygg & Anlegg
JM Norge a.s
Kruse Smith Entreprenør AS
Mesta Drift AS
Mesta Entreprenør AS
Mesta Verksted AS
Moderne Byggfornyelse AS
Multibygg AS
NCC Construction AS Bygg, DK Sarpsborg
NCC Construction Bygg Oslo
NCC Construction Region Anlegg DK Øst
NCC Contruction AS Region Anlegg DK Spesialprosjekt
Nipas AS
Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten
Oslo Vei
Peab AS
Peab AS Bygg
REALBYGG AS
Romerike Armering AS
Råde Fundament og anlegg AS
Seby AS
Selvaagbygg AS
Skanska Norge AS Oslo
Skanska Region Industri, Bro og Marine. City Builder Oslo
Skanska Region Samferdsel og Energi
Skanska Region Øst
Skutle AS
Snekkerlars Snekkermester og Tømmermester
Solid Entreprenør AS
Steen & Olsen as
Tradisjon Handverk AS
Tronrud Entreprenør AS
Tømrer J. Olaussen
Veidekke Entreprenør AS Oslo Anlegg
Veidekke Entreprenør AS Region Øst
Veidekke Entreprenør AS Spesialprosjekt
Veidekke Entreprenør AS Oslo
Østfold Mur og Flis AS
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En stor takk til
våre annonsører:
www.betongbygg.no
AS Betongbygg,
Ringtunveien 8, 171223.06.2011
Grålum 10:42:24
- Postboks 90, 1713 Grålum
ModerneByggfornyelse-90x55.pdf
Telefon: 69 10 21 60 - faks: 69 10 21 89 - postmaster@betongbygg.no

Går du med byggeplaner?
Vi utfører alle typer byggearbeider:

Tilbygg, påbygg - Fasader, tilleggsisolering, vindusutskifting - Totalombygging bolig
og næring - Baderomsrehabilitering - Servicebiler - Koordinering av alle faggrupper

Fortunaveien 16, 1720 Greåker
Tlf. 69 10 20 00 • Faks 69 10 20 15

Oslo og Akershus - egne servicebiler i Bærum!
Vi leverer Avtalt kvalitet til riktig pris og i rett tid!

Brochmannsgt. 9, 0470 OSLO - tlf 48305100 - fax 22025115
epost: post@byggfornyelse.no – http://www.byggfornyelse.no

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK PÅ TOMB

• Vg1: Bygg og anleggsteknikk
• Vg2: Byggteknikk (fordypning

tømrer, betong, mur og stillas)

Mye praksis i undervisningen godt klassemiljø overnattingsturer med byggoppdrag

• Påbygging til generell studiekomp.
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• Tomb har også andre vgs-tilbud,
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besøk oss på www.tomb.no
nat
r fra
e
v
e
l
inter
E
m
• Beliggenhet: Råde
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Tilb

www.tomb.no

å

Læreplasser i Anleggsfag og Byggfag - se www.skanska.no
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tlf 69 28 30 00

NORDENS SAMFUNNSBYGGER

Muring • støping • ﬂislegging
Muring • støping • ﬂislegging
Sarpsborgveien 64, 1640 Råde
Telefonnummer: 69 28 16 80 • Telefaks: 69 28 16 81
Sarpsborgveien 64, 1640 Råde
Telefonnummer: 69 28 16 80 • Telefaks: 69 28 16 81

www.mf3.no

Realbygg-90x55.pdf 1 05.07.2011 11:00:26

Vi er en av Oslos best kvalifiserte entreprenører innen
rehabilitering og ombygging

post@realbygg.no
Telefon: 22 07 18 00 Fax: 22 0718 20

www.realbygg.no

MULTIBYGG
Østensjøveien 17, 0661 Oslo - E-post: firmapost@multibygg.no
Telefon sentralbord: 22 07 69 00 - Faks: 22 07 69 20

Ønsker du å jobbe med spennende boligprosjekter?
Har du også interesse for byggfag?
Da tror vi du kan være kandidat til en av våre lærlingeplasser.
Selvaagbygg er entreprenørselskapet i Selvaag Gruppen. Vår policy er at minimum 10 % av våre ansatte er lærlinger.
Vi er kjent for å ta vare på og utvikle lærlinger på en god måte, og fremstår som en foregangsbedrift innen området.

LÆRLINGER I BETONG- OG TØMRERFAG
Vi ønsker at du er:
Lærevillig
Selvstendig, og har samtidig gode samarbeidsevner
Punktlig og holder avtaler

Vi kan tilby:
Læretid i en godkjent opplæringsbedrift med solid og
lang erfaring innen opplæring.
Et godt opplæringsprogram i nært samarbeid med
skoleverket.
Lærlingeplass til voksen ungdom på spesielle vilkår.
Lærlingen får egen instruktør og deltar i vår vanlige
produksjon på byggeplass.
Mulighet for å delta i utvekslingsprogram med land i EU.
Gode karriere- og utviklingsmuligheter.
Økonomisk støtte og stipendordning utover avtaleverket.
Fri innkvartering i hybelrigg.
Bedriftshelsetjeneste.
Ungt og trivelig arbeidsmiljø.

For nærmere opplysninger om lærlingeplassene,
ta gjerne kontakt med Morten Nordengen på
mobil 95 14 71 06 eller e-post mn@selvaag.no

www.selvaag.no
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BLI MED PÅ LAGET!
www.backe.no
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Backe
- Et selskap i BackeGruppen

Bli med å skape
fremtidens samfunn!
Som lærling i NCC sørger vi for at du får en god og nødvendig oppfølging
gjennom hele læreperioden.
Sammen utarbeider vi et tilpasset program med hensyn til arbeidssted
og læreplan. Etter endt fagprøve og en eventuell ansettelse, er det mange
muligheter og spennende arbeidsområder som venter. Vi vil at du skal
trives som lærling i NCC. Les mer på våre hjemmesider ncc.no/jobb.
Velkommen til en ny fremtid!

ncc.no/jobb

Har du lyst på en spennende læretid, og bli en
fagmann som utfører godt håndverk?
Da skal du søke lærlingplass hos oss.
Våre engasjerte opplæringsansvarlige legger forholdene til rette, slik at dere kan ta del i våre
arenaer for skaperglede, og med skikkelighet og involvering skal hver lærling lykkes i sitt opplæringsløp.
Våre bedrifter har tradisjoner for god opplæring av lærlinger, og vi har hvert år rundt 8 lærlinger i våre bedrifter.

Ikke nøl, ta kontakt!

Hensmoen, 3504 Hønefoss
post@tronrudbygg.no

Stamveien 7, 1481 Hagan
post@tronrudentreprenor.no

Tlf.: 46 84 60 00 • www.tronrudgruppen.no
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• www.jsnorge.no • NO-14433 • MSC

VEI- OG
ANLEGGSFAGET

KONTAKT OSS
telefon:
e-post:
Adresse:

23 08 75 41
post-oslo@byggopp.no
Middelthunsgt. 27,
0368 Oslo
Postadresse: Postboks 5485, Majorstuen,
0305 Oslo
internett:
http://ost.byggopp.no/
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