Bindeleddet mellom
lærlinger og bedrifter
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Hvem er vi?
OBI er et tverrfaglig opplæringskontor for byggfagene i
Trøndelag. Vi eies av medlemsbedriftene, og fungerer som
et servicekontor for våre bedrifter, samt som et kontaktledd
mellom skole, næringsliv og det offentlige.

Vi jobber aktivt for å sikre god kvalitet på opplæring i bedrift,
og er en samarbeidspart for bedrifter og lærlinger gjennom
hele opplæringsperioden.

Vi bistår blant annet med:
• Administrativt arbeid for godkjenning
som lærebedrift
• Administrativt rundt læreforholdet, fra 		
kontrakt skrives til fag-/svenneprøve er
gjennomført
• Informasjon rundt regelverk som
angår opplæring
• Dokumentasjonsverktøy for lærlingene
• Gjennomføring av manglende teori
• Kontakt med NAV, PPT osv. for lærlinger
med spesielle behov
• Oppfølging av lærling og bedrift,
minimum 2 ganger pr. år, oftere hvis ønskelig
• Tilrettelegging av læretid for lærlinger
som ikke følger ordinært løp
• Gratis kurs for lærlinger, f.eks. innenfor
stillas, personløfter, HMS og varme arbeider
• Internasjonalisering: Vi legger til rette slik
at lærlinger evt. kan ta deler av læretiden i 		
utlandet, og instruktører kan gjennomføre
faglige opphold av kortere varighet
• Legge til rette for aktuelle kurs for våre
bedrifter

„

„

Hos OBI tilrettelegger vi muligheter
for alle, både lærlinger og bedrifter.
Ta kontakt for en uforpliktende prat
om din fremtid.

Vi jobber også aktivt med rekruttering til byggfagene.
Dette gjør vi gjennom tett samarbeid med de videregående
skolene, der vi gjennomfører fagdager og har info i klassene.
I løpet av Vg2 gjennomfører vi samtaler/intervju med alle
elevene i våre fag to ganger i løpet av skoleåret.

Vi gjennomfører også informasjonsarbeid mot
ungdomskolene, både for 9. og 10. trinn.
Vårt mål er å gi lærlingene god opplæring, slik at de blir
dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere.
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Kurs
vi tilbyr
Hos OBI tilbyr vi mange forskjellige
kurs som kan gjøre hverdagen enklere
til både lærlinger og bedrifter. Vi har
gratis kurs for lærlinger, og skreddersyr
bedriftsinterne kurs ved behov for å
tilpasse den ulike bedrift og lærling.
Her får du praktisk trening, gode tips og
verktøy samtidig som du treffer andre
likesinnede i samme situasjon.

Dette er noen av kursene vi tilbyr
VERNEOMBUDSKURS
• I samarbeid med Fellesforbundet tilbyr vi
40 timer verneombudskurs for byggfag.
TRUCKFØRERKURS UNDER 10 TONN
• I samarbeid med Sikkerhetsrådgiver
Inge Eriksen tilbyr vi truckførerkurs
under 10 tonn.

Verdal kommune er stolt av å være vertskap
for Tindved kulturhage.
I Tindved kulturhage finner du kommunens
Uten lærlinger
– ingen rekruttering
kulturskole og kulturkontor.

www.verdal.kommune.no

HMS OG FØRSTEHJELPSKURS
• 3 timers kurs med HMS på byggeplass og
3 timer førstehjelp.
VARME ARBEIDER
• Brannvesenet Midt IKS kurser og gir innsikt
i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer 		
og utføre arbeidet på en slik måte at brann
ikke oppstår.

Se våre nettsider for
oppdatert informasjon
om kursene vi tilbyr:
www.obi-sa.no/kurs

STILLASKURS, STILLAS OPP TIL 9 METER
• I samarbeid med SRE - Sikkerhetsrådgiver 
Eriksen AS - tilbyr vi et 4 dagers teoretisk og  		
praktisk stillaskurs med høyde opptil 9 meter.

TØMRERTEORI
• Dette er et kurs for dem som skal ta svenne-		
prøven i tømrerfaget og mangler tømrerteorien 		
for å kunne melde seg opp til eksamen i tømrerfaget.

BYGGEREGLER TEK OG SAK
• I samarbeid med Byggmesterforbundet inviterer
OBI sine medlemsbedrifter til kurs i byggeregler i
SAK og TEK.

TELESKOPTRUCK KLASSE C1 OG C2
• I samarbeid med Sikkerhetsrådgiver Inge Eriksen
tilbyr vi teleskoptruckkurs i klasse C1 og C2.

Vi leverer alt innen
sanitær, sprinkler og varmeanlegg.
Tlf. 74 07 90 35 – www.sveberg.no
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Utdanningsløpet

Hva er en lærling?

Det finnes hele 22 ulike retninger
i byggfagene, også kalt Bygg- og
anleggsteknikk. Trøndelag og områdene i nærheten trenger i årene som
kommer lærlinger innen de fleste
utdanningsprogrammene.

Å være lærling betyr at du utdanner
deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift.
I bedriften får du både opplæring og
praksis i et fag.

Opplæringsløpet starter med Vg1,
hvor opplæringen foregår på skolen.
Fra Vg2 varierer det når du starter
opplæringstiden din i en bedrift.
Noen fag starter du med lærlinge
løpet i Vg2, og andre fag fra Vg3
og utover. Her er det flere mulige
kombinasjoner.
Vi i OBI er behjelpelige med
veiledning og rådgivning, og du kan
også lese mer på Utdanning.no
eller Vilbli.no

Som lærling avslutter du utdanningen
med en prøve, og får svennebrev eller
fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev
gis i de andre lærefagene.
Det første du bør gjøre, er å finne
læreplass, det gjør du ved å ta
kontakt med oss i OBI. Hos oss kan du
registrere deg som lærling gjennom
hele året. Vi i OBI hjelper deg med å
finne en godkjent lærebedrift der
du kan gjennomføre læretiden.

VI SØKER LÆRLINGER I FLERE FAG.
Ta kontakt for en hyggelig prat!

overhallabetongbygg.no

Mail: frode@orabu.no | Tlf: 909 87 293

Yrkesfaglig, Bygg- og anleggsteknikk
Kunnskapsløftet 2022–2023, Vg1, Vg2 og Vg3
Yrkesfaglig
Bygg- og anleggsteknikk
Programområder
Videregående trinn 1 (Vg1)

Videregående trinn 2 (Vg2)

Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift

1. år

2. år

3. år

Bygg- og anleggsteknikk

Anleggsgartner

Anleggsgartnerfaget

Fagbrev: Anleggsgartner

Anleggsmaskinførerfaget

Fagbrev: Anleggsmaskinfører

Anleggsrørleggerfaget

Fagbrev: Anleggsrørlegger

Asfaltfaget

Fagbrev: Asfaltør

Banemontørfaget

Fagbrev: Banemontør

Brønn- og borefaget

Fagbrev: Brønnborer fastland

Fjell- og bergverksfaget

Fagbrev: Fjell- og bergverksarbeider

Vei- og anleggsfaget

Fagbrev: Vei- og anleggsfagarbeider

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Fagbrev: Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider

Betongfaget

Fagbrev: Betongfagarbeider

Murer- og flisleggerfaget

Svennebrev: Murer- og flislegger

Isolatørfaget

Fagbrev: Isolatør

Tak- og membrantekkerfaget

Fagbrev: Tak- og membrantekker

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Svennebrev: Blikkenslager

Industrimalerfaget

Fagbrev: Industrimaler

Maler- og overflateteknikkfaget

Svennebrev: Maler

Rørleggerfaget

Svennebrev: Rørlegger

Anleggsteknikk

Betong og mur
Klima, energi og miljøteknikk

Overflateteknikk
Rørlegger

4. år

Kompetanse

Trearbeid
Treteknikk

Industrisnekkerfaget
Snekkerfaget
Trelast- og limtreproduksjonsfaget

Tømrer

Tømrerfaget

Svennebrev: Tømrer

Brannforebyggerfaget

Svennebrev: Brannforebygger

Byggdrifterfaget

Fagbrev: Byggdrifter

Byggmontasjefaget

Fagbrev: Byggmontør

Gipsmakerfaget
Glassfaget

Fagbrev: Glassfagarbeider

Renholdsoperatørfaget

Fagbrev: Renholdsoperatør

Steinfaget

Fagbrev: Steinfagarbeider

Stillasbyggerfaget

Fagbrev: Stillasbygger

Utskrift fra www.vilbli.no

Din ekspert på glass
Nessø Glass og håndtverk-service
i Levanger. Spør oss!
Kirkegata 75D, 7600 Levanger l Tlf: 740 16 511
E-post: firmapost@nessoglass.no l www.nessoglass.no

Okkenhaugvegen 5, 7604 Levanger
Tlf: 917 82 711 | www.levangerbygg.no
E-post: post@levangerbygg.no
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Fordeler ved å velge
Byggfag og Yrkesfag:
Vi er stolte over å kunne tilby variert opplæring i de fleste
fag som næringslivet i Trøndelag etterspør gjennom lærebedrifter med engasjerte og motiverte faglig ledere og instruktører. En lærebedrift er godkjent av fylkeskommunen og
skal tilfredsstille opplæringslovens krav til kompetanse.

Vi har lang erfaring med å være et bindeledd mellom næringen i Trøndelag og fremtidige lærlinger, og er stolte av å
kunne være et lokalt opplæringskontor for våre medlemsbedrifter og lærlinger.

Tlf. 915 34 690 • post@holbergbygg.no

• Bli lærling og gå rett ut i jobb.
• Som lærling vil du kunne 		
utvikle deg og tilegne deg
både teoretisk og praktisk
kunnskap.
• Lønn! Du får lønn i læretiden

og blir attraktiv i arbeidsmarkedet
når du er ferdig med læretiden.
• Etter endt læretid vil du få et
fagbrev eller svennebrev som
bevis på fullført utdanningsløp.
• Som lærling vil du også få tittelen
fagarbeider eller f agoperatør.
• Du har gode muligheter for jobb.
• Du får flere valgmuligheter og
bein å stå på.
• Du kan søke høyere utdanning
med solid praktisk bakgrunn.
Næringslivet trenger flere 		
fagarbeidere og det er gode
muligheter for jobb i regionen
vår. Bli lærling i dag!

Telefon: 917 88 051 | Korstad, 7514 Stjørdal
Epost: rsoerha@online.no | www.hegrabygg.no
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Våre fag
Les litt om våre fag her eller se vår nettside
eller vilbli.no for mer utfyllende info.

• ANLEGGSGARTNER
Som anleggsgartner bygger, utvikler, drifter og
vedlikeholder du uterom. Uterom kan være alt
fra torg, parker, skolegårder og lekeplasser, til
små og store grøntanlegg for privatkunder, eller
rundt offentlige bygninger.
• BETONG
Som betongfagarbeider kan du få jobb i
entreprenørbedrifter, kommunale etater,
Statens vegvesen, hos eiendomsforvaltere,
Statkraft eller murer- og tømrermestere.
• BYGGDRIFTER
En byggdrifter arbeider planmessig og effektivt.
Byggdrifteren er en ressurs for eiere og brukere
av bygninger, og skal kunne rekvirere ekstern
kompetanse ved behov.
• FEIER/BRANNFOREBYGGER
En brannforebygger, eller feier som det het
tidligere, arbeider som regel i nær tilknytning
til brannvesenet. Du får god kunnskap om
bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer,
og kan beregne hvordan ildsted (peis), skorstein
og ventilasjon fungerer sammen.

• GLASS
Som glassfagarbeider kan du få jobb i mange ulike
typer bedrifter, slik som tradisjonelle glassmesterbedrifter, rammeverksteder, isolerglassprodusenter,
produsenter av sikkerhetsglass og frontruter,
produsenter av vindus- og fasadepartier av metall
eller kunststoff, og spesialbedrifter for montering
av ruter i transportmidler.
• INDUSTRIMALER
Industrimalerfaget omfatter forbehandling og
oppbygging av et korrosjonshindrende system
på stålkonstruksjoner og metaller innenfor norsk
petroleumsindustri, bygg og anlegg, terminal
anlegg, kraftverk, mekanisk industri og skipsverft.
• INDUSTRISNEKKER
Industrisnekkere produserer møbler, innredninger
og andre industrielle trevarer. Som industrisnekker
er du med på hele prosessen, fra råvare til ferdig
stilling av produkt.
• SERVICE- OG ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER
En service- og administrasjonsmedarbeider jobber
i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og
informasjonssentre og i private bedrifter.
• LIMTREARBEIDER
Som limtrearbeider kan du få jobb i limtreindustrien
og jobber som oftest i større produksjonsanlegg.
Limtrearbeideren skal kunne bruke og vedlikeholde
både håndverktøy og maskinverktøy.
• LOGISTIKK
En logistikkoperatør kan arbeide i transport
bransjen, annen industri eller næringsvirksomhet.

• MALER
Maleren jobber med beskyttelse, vedlikehold,
fargesetting, dekorering og rehabilitering av innvendige og utvendige flater på og i bygninger og
konstruksjoner.
• MURER
Mureren bygger nytt og rehabiliterer gammelt
murverk, i ulike materialer og løsninger. Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg og
svømmebassenger inngår også i faget.
• MØBELSNEKKER
Møbelsnekkeren arbeider med produksjon av
møbler, trevarer og innredninger av tre og trebaserte materialer, fra tegning til ferdig produkt.
• ORGELBYGGER
Orgelbyggeren arbeider ved orgelbyggeri som i
hovedsak lager nye orgler.
• RØRLEGGER
Rørleggeren planlegger, monterer og reparerer rør
og utstyr til kjøkken og bad, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft
og gassanlegg.
• SALG
Yrket innebærer salgsarbeid og markedsføring,
innkjøp av varer og bruk av teknologiske hjelpemidler.

• TAKTEKKER
Taktekkeren jobber med tekking (legging tak), legger membran, foretar service og reparerer tak på
og i alle typer bygg.
• TRELAST
En fagarbeider innen trelastfaget har sin arbeidsplass i sagbruk, høvlerier og industribedrifter som
produserer trematerialer til bygninger, anlegg,
snekkerfabrikker m.m.
• SNEKKERFAGET
Trevaresnekkeren produserer vinduer, dører, trapper og innredninger av tre, ofre i kombinasjon med
andre materialer.
• TØMRER
Tømreren har kunnskap og bygger og monterer
ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg.
• VENTILASJON- OG BLIKKENSLAGER
Blikkenslageren produserer, monterer, moderniserer, rehabiliterer, reparerer og foretar service
på ventilasjonsanlegg, fasader og tak.
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Spennende fagområder
I OBI er vi så heldige å få lov til å rekruttere til hele 22 ulike
fag som næringslivet i Trøndelag nyter godt ut av. Her
fremhever vi 8 spennende fagområder som vi ønsker å
fortelle mer om. Lurer du på om noen av disse fagområdene
kan passe deg, så ikke nøl med å ta kontakt med oss i OBI.

Vi kan sette deg i samtale med mange ulike lokale aktører,
både for disse utvalgte fagene og til alle 22 fagområder. Spør
hvis du lurer på noe. Det handler tross alt om din fremtid.

MALER

– En fargerik hverdag
Arbeidet krever fargesans, kreativitet, nøyaktighet og
kunnskaper om hvordan man behandler forskjellige
materialer. Malerens arbeid er viktig for det visuelle
uttrykket til bygg og konstruksjoner.
Få inspirasjon om malerfaget her: www.mlf.no/utdanning

TAKTEKKER

– En jobb i høyden som gir frihet
Liker du en jobb i høyden, hvor du både kan jobbe selvstendig
og med kolleger i et luftig miljø, kan takketekker være noe for
deg.
Som tak- og membrantekker må du beherske sveiseutstyr
og ulike håndverktøy. Du må kunne vurdere faren for brann
og lekkasje i forbindelse med arbeidsoperasjoner. En tak- og
membrantekker benytter personlig sikringsutstyr og personløfter, og kan sette opp kollektiv sikring.
Les yrkesintervjuet med Kristoffer på 23 år på utdanning.no
utdanning.no/tema/yrkesintervju/taktekker

MURER/BETONG

– Med et godt fundament er du klar for alle utfordringer
betongfaget kan gi!
Hva gjør en betongfagarbeider?
Betongfagarbeideren bygger forskjellig typer betong
konstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Forskaling (bygging av støpeformer), armering og
støping av høyhus, broer og damanlegg gir utfordrende
arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren. En
kombinasjon av moderne betongteknologi, kreativitet
og nøyaktighet gir konstruksjoner som tåler enorme
krefter.
Hvor kan jeg jobbe?
Som betongfagarbeider kan du jobbe i entreprenør
bedrifter og betongbedrifter.

BYGGDRIFTER

Hva gjør en byggdrifter?
En byggdrifter drifter og vedlikeholder bygg
for oppvekst, omsorg, næring og boliger.
Hvor kan jeg jobbe?
Som byggdrifter kan du jobbe i barnehager,
skoler, sykehjem, sykehus, kontor- og industri
bygninger og boligbygg. Byggdrifterfaget
bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket.

SNEKKERFAGET

Tidligere fikk man svennebrev som trevare
snekker, det er nå endret til snekker.
En snekker jobber ofte i lokale bedrifter som
har egne produksjonslokaler. Som snekker er
du også ofte ute på hus og hytter på befaring
og for å ferdigstille eller montere produktene.
Les mer om å bli snekker på Utdanning.no
utdanning.no/yrker/beskrivelse/snekker_0

Vi ønsker å bidra til
rekruttering til treindustrien

– vi satser derfor på deg som lærling!

inntre.no
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Årlig
instruktørsamling
Vi og organisasjonen MOT ønsker å samarbeide
om å skape robuste ungdommer som inkluderer
alle. Vi inviterer derfor årlig daglig ledere, faglig
ledere, instruktører og mentorer i OBI-bedrifter
til en halvdag med faglig påfyll og inspirasjon.
TEMAER PÅ SAMLINGENE KAN VÆRE:
• vurdering i hverdagen
• inkludering
• yrkesstolthet
• motivasjon
I tillegg har vi ofte noen som snakker om
instruktørrollen og temaer rundt dette.
• hvem velges som instruktør i bedriften,
og hvorfor velges de?
• motiverte, faglig dyktige pedagoger?
MÅLGRUPPE
Daglig ledere, faglig ledere, instruktører
og mentorer.
Årets treffpunkt for alle
som jobber med lærlinger
i OBI-bedrifter!

MIN PROFFESJON ER

Murer
Velkommen som fagarbeider i et allsidig,
kreativt og tradisjonsrikt håndverk
Tlf: (+47) 995 45 970 l www.murmesterenordtrondelag.no

Delprøver som
forberedelse til fagprøven
Fagprøven kan for noen virke som noe
skummelt og ukjent terreng, da man gjerne
ikke har vært gjennom en fagprøve. OBI jobber
ofte med lærebedriftene for å tilrettelegge for
delprøver som en forberedelse til fag/svenneprøven. Det er mange fordeler med dette, og
det viser seg å gi både bedre resultater samtidig
som det skaper trygge og gode rammer og
omgivelser frem til man skal avlegge fagprøven.
OBI er med deg hele veien frem til bestått fagprøve og er din støttespiller, slik at du er mest
mulig forberedt på det som kan komme. Delprøver har vist seg å være til stor nytte for både
lærling og lærebedrift med tanke på resultater,
egenfølelse og kompetanseutvikling. Vi er med
deg hele veien!

Designelementer
{XXX}

Vi er et malerfirma som holder til i Verdal, men utfører
malertjenester i hele Innherred.
Firmaet ble stiftet i 2017 med 2 ansatte,
deretter har det vokst de siste årene med 5 ansatte
og 2 lærlinger.
Vi jobber både mot næring og private, og vi har store
og små arbeidsoppgaver.
Gulvlegging • Våtromsbelegg
Avretting • Tapetsering Sparkling • Maling

Flata 45, 7654 Verdal • Tlf. 482 27 346
E-post: kentstiangarberg@yahoo.no
www.malermestergarbergoggarli.no
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Tett oppfølging
gir positive resultater
Hos OBI er målet vårt å gi de unge som velger yrkesfag, den
beste muligheten for en god opplæring som igjen vil gi en
god start på arbeidskarrieren. Vårt fokus er å skape dyktige
fagarbeidere og positive medarbeidere.

tilegne deg kunnskap om faget ditt. I tett samarbeid med bedriftens faglige ledere og instruktører skal du være trygg på
at du får tett oppfølging som vil være grunnlag for positive
resultater.

Vi tilbyr tett oppfølging av lærlinger og lærebedrifter, helt fra
vi lager lærekontrakt til du tar fagprøve eller kompetansebevis. Vi er bindeleddet mellom deg som lærling, lærebedriften
og fylkeskommunen under din tid i lære. Vi er en støttefunksjon som passer på at læreplanen blir fulgt og at du får
den oppfølgingen du trenger og har krav på for å utvikle og

Næringslivet i Trøndelag trenger dyktige fagarbeidere innen
mange bransjer, og vi ser stadig at det er et økende behov
for dette. Lærlingeordningen er en viktig rekrutteringskanal,
og mange av lærlingene får tilbud om fast jobb i bedriften
etter endt utdanning.

Levanger kommune ved teknisk enhet er godkjent
som lærebedrift i Byggdrifterfaget.
Teknisk enhet forvalter, drifter og vedlikeholder
ca. 170 000 kvm kommunale formålsbygg som
skoler,barnehager, idrettsbygg, institusjoner og boliger i tillegg til uteområder og tilhørende areal.

Videre handler det om å velge arbeidsmetoder med
hensyn til det indre og ytre miljøet. Det handler også
om å håndtere avfall på en måte som minimerer
belastningen på miljøet.

Som lærling i byggdrifterfaget skal du lære om å
drifte og vedlikehold bygninger, tekniske anlegg og
installasjoner. Faget skal gjøre deg i stand til å velge
miljø- og energibesparende løsninger i bygg og
installasjoner som sikrer materiell og brukere. Som
byggdrifter bidrar du til samfunnet gjennom å bli en
kompetent yrkesutøver som kan forebygg vannskader og brann gjennom valg materialer og arbeidsprosesser og sikre byggets indre miljø.

Ved å velge et lærlingeløp som byggdrifter i Levanger kommune, vil du møte en stor variasjon av bygningsmasse og tekniske installasjoner av forskjellig
kompleksitet, som skal driftes og vedlikeholdes slik
at våre bygg fungerer optimalt for våre brukere som
er lærere, elever, barnehagebarn, barnehagelærere,
sykepleiere, omsorgsarbeidere, pasienter, beboere
osv.

I byggdrifterfaget handler det tverrfaglige temaet
bærekraftig utvikling om å velge materialer og verktøy som bidrar til energioptimalisert drift av bygg.

Teknisk enhet har driftspersonell med bred og variert fagkompetanse, også byggdriftere, som vil bidra
til godt og lærerikt opplæringsmiljø for en lærling.

Håkon den Godes gate 30, 7600 Levanger I E-post: postmottak@levanger.kommune.no I www.levanger.kommune.no
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Uendelige muligheter
Mulighetene er mange etter fagbrevet, noen velger å gå rett i jobb, mens andre ser
på mulighetene for videreutdanning. Et fag-/svennebrev gir deg også mulighet til å ta
videre utdanning ved fagskoler og ingeniørutdanning ved en del høyskoler. Eller du kan
ta mesterbrev i faget. Her er det mye å velge mellom.

FAGSKOLE

Når du har tatt fag-/svennebrev og har fått
relevant arbeidserfaring, kan fagskole tilby
praktisk rettet videreutdanning som gir
fagtekniker- eller mellomlederkompetanse.
Utdanningen gir deg bl.a. kompetanse
innen beregning, planlegging og koordinering av innkjøp og personressurser i
et byggeprosjekt. Fagskoleutdanning gir
deg kompetanse du kan ta direkte i bruk i
arbeidslivet.

Y-VEIEN

Fra yrkesfaglig videregående til ingeniør.
Har du fag-/svennebrev i et relevant
lærefag, kan du velge y-vei til ingeniør. Ved
høgskoler som tilbyr y-vei, kan du begynne
rett på ingeniørutdanningen uten å gå
veien om studiekompetanse eller forkurs.
Y-veien retter seg mot søkere med
eksamen fra yrkesfaglig utdannings
program og relevant fag-/svennebrev.
Fagsammensetningen er tilrettelagt
studentens fagbakgrunn, slik at studiet
kan gjennomføres i løpet av tre år
– uten at studentene må ta allmennfaglig
påbygging eller forkurs først.

Vindusbeslag • Spillblikk • Pipebeslag
Tak/luftehatter • Takrenner • Nedløp
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MESTERBREV

Har du fag-/svennebrev i et mesterfag, kan du
etter to års praksis ta mesterutdanning og få
mesterbrev i faget. Mesterutdanningen består
av opplæring i etablering og ledelse, og i faglig
ledelse. Som mester har du et godt grunnlag for å starte egen bedrift eller få ledende
stillinger i bedriften der du er ansatt.

LÆRLING I UTLANDET?

Visste du at det er mulig å ta deler av læretiden i
utlandet, eller at du kan dra på utveksling til
andre land?
Se video med snekker lærling Ole Mathias
Johannesen som har vært på 2 mnd. utplassering
i Berlin i Tyskland
gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+ her:

Les mer om opplæring i utlandet på sidene
nedenfor, eller ta kontakt med oss i OBI
for mer informasjon:
www.utdanningiverden.no
www.erasmuspluss.no

BRANNFOREBYGGER
Tidligere het brannforebyggere for feiere. I 2020 ble tittelen endret til brannforebygger.
Som brannforebygger rengjør du piper, røykkanaler og ildsteder for å forebygge brann- og avgassutslipp.
Hovedoppgaven er brannforebyggende arbeid, og arbeidet foregår i nær tilknytning til brannvesenet.
VANLIGE ARBEIDSOPPGAVER FOR FEIEREN:
• Feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder.
• Begrense skader etter brann
• Påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler.
• Veilede om ulike fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning.
• Formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder.
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„

Visste du at flertallet
av norske lærebedrifter
ansetter lærlingene når
læretiden er over?

„
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Bomvegen 3, 7725 Steinkjer
469 73 600
post@obi-sa.no
facebook.com/opplaringskontoretforbyggfag

