Opplæringskontor rørfag
Hedmark og Oppland

Et yrke for fremtiden

Om ORHO
OPPLÆRINGSKONTOR RØRFAG HEDMARK OG OPPLAND (ORHO) ble etablert i 2007 og
holder til på Hamar Katedralskole.
Vår viktigste oppgave er å følge opp lærlingene og kvalitetssikre deres utdanning i
form av regelmessige bedriftsbesøk, oppfølgingssamtaler, kurs og lærlingesamlinger.
Vi har også en egen prøvestasjon for avlegging av svenneprøve.
ORHO består i dag av rundt 40 rørleggerbedrifter og har til enhver tid ca. 50
lærlinger i aktivitet. Foruten hovedfokus på oppfølging av hver enkelt lærling er vi et
viktig bindeledd mellom fylkeskommune, arbeidsgiver og lærlinger.

Vår oppfølging av lærlingene består hovedsakelig av å
• skrive lærekontrakt og utarbeide opplæringsplan
• ta oss av opplæringsbok og dokumentasjon
• gjennomføre samtaler med lærling og faglig leder hver 6. måned
• holde kurs med nødvendig yrkesteori og sveising
• tilby e-læring med registrering av timer og vurdering av egen innsats
• melde opp til svenneprøve
• holde teorikurs for lærlinger og praksiskandidater som skal avlegge tverrfaglig eksamen

I tillegg samarbeider vi med videregående
skoler for å informere om faget. Vi deltar
også på utdanningsmesser for å profilere
faget og bransjen.

VIL DU VITE MER? KONTAKT OSS!
OPPLÆRINGSKONTOR RØRFAG HEDMARK OG OPPLAND (ORHO)
Postadresse: Postboks 1008, 2305 Hamar
Besøksadresse: Hamar katedralskole, Ringgata 235, 2315 Hamar
Telefon: 408 78 294
e-post: rorfag.hedmark.oppland@gmail.com
Kontaktperson Åge Bjørnbakken
Mob: 408 78 294
e-post: rorfag.hedmark.oppland@gmail.com 		
Se oppdatert liste over våre medlemsbedrifter på vår hjemmeside www.orho.no

Scan QR-koden for å komme direkte til siden.

Et yrke for fremtiden
Mennesker og samfunn vil alltid være avhengige av vann og varme. Som rørlegger er du
formidler av disse godene. I tillegg jobber rørleggeren med nye områder som vil få stadig
større betydning i fremtiden - blant annet miljø og energi.
Stadig flere arbeidsområder og større etterspørsel gjør at bransjen har behov for rundt 500
nye rørleggere hvert år. Det betyr at dersom du velger rørleggerfaget, vil du være svært
ettertraktet på arbeidsmarkedet - både i dag og i fremtiden.

ELVERUM
Dammenvn. 2 - Tlf. 624 00 520 - Faks 624 00 521
HAMAR
Enggt. 34 - Tlf. 625 43 810 - Faks 625 43 811

post@ycror.no - www.ycror.no

Varme – Bad – Sanitær – Industri
Nybygg • Totalrehabilitering • Service • Vedlikehold

Rørleggeren i nærheten

HVORFOR BLI RØRLEGGER?
• Et langsiktig yrke som aldri kan forsvinne
• Et moderne yrke som omfatter stadig nye fagområder
• Et inspirerende yrke hvor ingen arbeidsdager er like
• Et fremtidsrettet yrke med mange muligheter for etterutdanning
• Et lønnsomt yrke hvor du tjener bedre enn øvrige bygningsarbeidere
• Et ansvarsfylt yrke som stiller krav til selvstendighet
• Et allsidig yrke som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet
• Et krevende yrke som benytter stadig enklere metoder

NOE FOR DEG?
Rørleggerfaget er ikke for alle, men har du de riktige egenskapene får du mange
muligheter til en spennende og utfordrende jobb.
Som rørlegger bør du
• ha god forståelse for arbeidstegninger og beskrivelser
• kunne jobbe nøyaktig og strukturert
• være teknisk interessert og ha praktisk sans
• ha god systemforståelse
• kunne jobbe selvstendig, men også ha evne til å arbeide i team
• kunne kommunisere godt med kunder og samarbeidspartnere
• være serviceinnstilt
• holde deg i god fysisk form

HVA JOBBER JEG MED?
Rørleggeren jobber med alt fra mindre installasjoner i private hjem til større,
kompliserte anlegg innen næringsliv og industri. Ingen dager er like!
Som rørlegger utfører du montering, vedlikehold og reparasjon av blant annet
• sanitær- og varmeanlegg
• steamdusj og boblekar
• varmepumper og andre miljøløsninger
• brannslukkings- og kjøleanlegg

Vi er en veletablert rørleggervirksomhet med ca. 33 ansatte og har alltid
vært opptatt av å satse på lærlinger. Vi ønsker kontakt med deg som ønsker
en fremtid som rørlegger i et selskap med varierte arbeidsoppgaver, eget
lager og innlandets største VVS-butikk.

Utdanningsløpet
Vil du bli rørlegger har du flere muligheter når du skal velge utdanningsvei:
Alternativ 1:
Den vanligste utdanningsveien, med 2 år på videregående skole og 2½ år som lærling i
bedrift.
Alternativ 2:
Etter ungdomsskolen går du først 1 år på VG1 Bygg- og anleggsteknikk, deretter 3½ år som
lærling i bedrift. I løpet av læretiden må du gjennomføre fellesfagene for VG2 i samarbeid
med en videregående skole. I tillegg må du avlegge tverrfaglig eksamen i rørleggerfaget.
Opplæringskontoret holder kurs for dette.
Alternativ 3:
Etter ungdomsskolen begynner du i bedrift og jobber 4½ år som lærling. Felles
fagene for VG1 og VG2 må gjennomføres i løpet av læretiden i samarbeid
med en videregående skole. I tillegg må du avlegge tverrfaglig
eksamen i rørleggerfaget. Opplæringskontoret holder kurs for dette.
LÆREKANDIDAT:
I stedet for å skrive vanlig lærekontrakt med bedriften, er det
mulig å inngå en opplæringskontrakt. Lærekandidaten og
bedriften må da velge ut noen av målene fra læreplanen i VG3.
Kandidaten avlegger kompetanseprøve etter endt læretid.
Alle kontraktene må godkjennes av fylkeskommunen.

Østre Totenvei 109, 2816 Gjøvik • Tlf.: 61 18 91 50 • Fax: 61 17 95 64

Ungdomsskole

VG 1 (1 år)
Bygg- og anleggsteknikk

4 1/2 års læretid
som rørlegger
Praksis og teorimoduler

VG 2 (1 år)
KEM

3 1/2 års læretid
som rørlegger

2 1/2 års læretid

Praksis og
teorimoduler

som rørlegger
Praksis og teorimoduler

Svenneprøve som rørlegger

Tlf. 61 16 04 10

www.staffsonn.no • E-post: post@staffsonn.no

Medlem i Norges største rørleggerkjede
www.bademiljo.no

Rena: Torget 5, tlf. 62 44 10 30
Hamar: Furnesvegen 81, tlf. 62 52 16 01
www.knutolsen.as
E-post: post@knutolsen.as

Veien videre
Dine muligheter for videre utdanning:

Svenneprøve som rørlegger

Teknisk
fagskole
2 år

Mesterutdanning
400 timer

Fagtekniker
KEM (VVS)

Rørleggermester

Forkurs

Forkurs

Ingeniørhøyskole
3 år

Universitet
4,5-5år

VVS-ingeniør
(Bachelor)

Sivilingeniør
(Master)

Servicetekniker

Som faglært rørlegger har du mange muligheter for etter- og videreutdanning. Du kan ta mesterprøven eller videreutdanne deg ved teknisk fagskole og/eller gjennom forkurs og påfølgende
høyskoleutdanning i tekniske og andre fag.
Som faglært rørlegger kan du utdanne deg videre til blant annet
• rørleggermester
• fagtekniker

• VVS-ingeniør
• sivilingeniør

Gjøvik videregående skole

ALT INNEN RØRLEGGERFAGET
Vann • Varme • Sanitær • Varmepumper • VA

Et bredt fagtilbud innen yrkesfag og studieforberedende.
Et tett samarbeid med lokalt næringsliv.
Et solid utgangspunkt for yrkeslivet.
Velkommen til en moderne og ﬂeksibel skole sentralt i Gjøvik!
For nærmere informasjon om skolen og våre tilbud se:
www.opplandvgs.no/gjovik

,

Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er også
totalleverandør av komplette bad og våtrom.

Skolene
Skoler som tilbyr VG2 klima-, energi- og miljøteknikk
(KEM) i Hedmark og Oppland:
• Skarnes VGS
• Ringsaker VGS
• Vargstad VGS
• Gjøvik VGS
• Vinstra VGS
• Hadeland VGS

Ing. Øyvind Pedersen er en
rørleggerbedrift som jobber i
Østlandsområdet med kontor,
butikk og lager i Elverum og på
Flisa.
Vi er tilknyttet Bademiljøkjeden.
Vi har små og store oppdrag både
for det offentlige og det private
markedet innen varme, sanitær,
varmepumper og sprinkleranlegg.
Vi er 25 ansatte og omsetter for
ca. 40 millioner i året.
Vi er godkjent Lærlingbedrift og
er medlem i ORHO og prøver
hele tiden og ha 2-4 lærlinger
ansatt.

Ing. Øyvind Pedersen AS
Svartbekkveien 87, 2411 Elverum
Tlf: 62 43 14 30 • E-post: post@ingpedersen.no

Størst i Norge
på opplæring
av rørleggere
Har du lyst på en trygg og spennende
jobb med god lønn og stor frihet til å
bestemme arbeidsdagen selv? Da er
rørleggerfaget noe for deg.
Vil du vite mer om å være lærling i Oras,
kan du gå inn på www.oras.no eller
kontakte Oras Gjøvik på tlf 61 18 78 10.

Oras er Norges ledende VVS-entreprenør med driftssteder 17 steder
i landet. Siden 1904 har vi levert vann-, energi- og klimaanlegg til
forretningsbygg, industri, skoler, sykehus og boliger.

For bedrifter
Ønsker din bedrift å ta del i fagopplæringen og bli lærebedrift?
ORHO kan hjelpe dere med blant annet
• godkjenning
• administrativt arbeid
• rekruttering
• lærekontrakter
• oppfølging og kvalitetssikring

Hedmark og Oppland trenger flere lærebedrifter i rørfaget!
Kontakt ORHO i dag!

Lærling i YIT

• Concept: JS Media Tools A/S • 14657 • www.jsnorge.no

For mer informasjon, se www.yit.no

www.voice.as

YIT er landets ledende leverandør innen tekniske bygginstallasjoner.
Vi leverer tjenester innen både prosjekt og service, og kan garantere
deg ordnede forhold, varierte oppgaver og spennende utviklingsmuligheter.
Hos oss er lærlingene en investering for fremtiden.

