
Vi former fremtidens fagarbeidere!



Hvorfor velge bygg- og 
 håndverksfag?

• Du får lønn under utdanning
• Du kommer tidlig ut i arbeidslivet
• Du får bruke dine evner og ferdigheter
• Du får en spennende og variert jobb 
• Du kan velge mellom mange yrker  

og fagretninger

Velger du bygg- og håndverksfag,  
kan du bokstavelig talt forme din  
egen fremtid!

Fagarbeider for fremtiden
Liker du å arbeide med hendene og bruke kroppen? 
Ønsker du å utdanne deg til et fremtidsrettet yrke 
med spennende utfordringer og mange muligheter? 
Da bør du bli lærling i bygg- og håndverksfag! 

Opplæringskontoret hjelper deg å finne læreplass i 
en av våre medlemsbedrifter. Her kan du skaffe deg 
praksis, ta ansvar for egen læring og utnytte hver-
dagen til å bli en god fagarbeider.

Som lærling får du lønn i læretiden, godkjent opp-
læring og tett oppfølging i et godt miljø. 

Med bestått fagbrev eller svennebrev, kan du gå 
 videre på høgskole, fagskole eller universitet.

Det gir deg mange muligheter til å bygge en 
 spennende karriere!
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Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Vg2 
Byggteknikk

2 år i bedrift
 • Tømrer
 • Betong
 • Murer
 • Stillasbygger

Høgskole/
Universitet

Master 5 år

Høgskole/
Universitet

Bachelor 3 ar

Y-veien

Bachelor 3 år

Påbygging
til generell studie- 

kompetanse

Forkurs
ved universitet
eller høgskole

Teknisk
Fagskole

0,5 til 2 år

Mesterbrev
2 år

Fagarbeider

Vg2 
Klima-, energi- og miljøteknikk

Vg2 
Overflateteknikk

2 år i bedrift
 •  Rørlegger 

(2,5 år i bedrift)
 •  Ventilasjons- og 

 blikkenslager
 •  Taktekker

3 år i bedrift
 • Tak- og  

 membrantekker

2 år i bedrift
 • Malerfaget
 • Industrimaler
 •  Renholdsoperatør 

3 år i bedrift
 
 • Stein
 • Feier
 • Glass
 • Isolatør

4 år i bedrift
 
Gjelder alle yrkes-

retningene. Bli 
lærling rett etter 
ungdomsskolen.

Vg2 
Anleggsteknikk

3 år i bedrift
 • Asfalt
 • Fjell- og Bergverk
 • Anleggsmaskin-
  fører
 • Banemontør
•  Vei- og anlegg

Mange veier å gå
Fagbrev og svennebrev
Svennebrev gir mulighet til å bli «mester», og noen 
yrkesgrupper fører til fagbrev. Likevel har du mange 
muligheter til videre utdanning med begge deler. 
Oversikten nedenfor viser hvilke veier du kan gå.

Kompetansebrev
Elever som får opprettet opplæringskontrakter blir 
lærekandidater. Dette kan gi deg fritak for teori, og 
viser at du har ferdighetene faget krever. Etter endt 
læretid får du kompetansebrev ved bestått prøve. 

Opplæringen kan gjennomføres som 
følgende løp:
2 + 2 år 
To år på skole og to år i bedrift* med avsluttende 
fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve

1 + 3 år 
Ett år på skole og tre år i bedrift* med avsluttende 
fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve

0 + 4 år
Fire år i bedrift* med avsluttende fagprøve, 
 svenneprøve eller kompetanseprøve.

* Rørleggerfaget har 6 måneder lengre læretid



Opplæringskontoret
– en viktig støttespiller
Opplæringskontoret for bygg- og håndverksfag i Østfold 
(OKBH) driftes av medlemsbedriftene, gjennom et valgt 
styre representert ved de største yrkesgruppene. 

Vårt mål er å drive aktiv rekruttering, gjennom å utdan-
ne lærlinger i samsvar med bransjens behov og kvali-
tetskrav. 

Vi sikrer at den enkelte lærling får opplæringen han 
eller hun har krav på, og bistår bedriften i henhold til 
læreplanen. Dersom bedriften ikke dekker hele planen, 
sørger vi for omplassering av lærlingene i de periodene 
det trengs. Vi tilrettelegger så lærlingene er best mulig 
forberedet til avsluttende prøve.

Foruten å sikre høy kvalitet i opplæringen, er vi en sen-
tral støttespiller til bedriftene i læretiden. Vi håndterer 
alt det praktiske – fra kontrakter og dokumentasjon til 
oppfølging av den enkelte lærling. 
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Hva gjør OKBH for lærlingen og bedriften?

Bygg og håndverk  
– noe for deg?
Selv om de fleste bygg- og håndverks-
fag bruker moderne hjelpemidler, står 
tradisjonelle metoder og grunnleggende 
ferdigheter fortsatt sentralt. Derfor er 
det viktig at du har både de personlige 
egenskapene og faglige evnene som 
 kreves i ditt fag.

Du må blant annet ha 
• godt håndlag, estetisk sans og 

 kreative evner
• teknisk innsikt og praktisk sans
• evne til å arbeide nøyaktig
• gode samarbeidsevner og service-

innstilling
• evne til å kommunisere med kolleger 

og kunder
• evne til å tenke nytt og miljøbevisst
• god fysikk og like å arbeide ute

www.levernes.no

• Sikre opplæring i hen-
hold til fagenes lære-
plan

• Utdanne lærlinger i 
 samsvar med bransjens 
kvalitetskrav

• Jevnlige samtaler med 
lærling og faglig leder i 
 bedriften

• Kursing av lærlinger 
i  forkant av svenne-
prøver

• Oppmelding til fag-
prøve, svenneprøve og 
kompetanseprøve



Mye å velge i
Bygg- og håndverksfagene gir deg muligheten til å 
 velge mellom mange ulike fagretninger. Her ser du noen 
av dem!

Malerfaget
Malerfaget omfatter alle typer maler-, tapet- og gulv-
arbeid. Du jobber med beskyttelse, vedlikehold, farge-
setting, dekorering og restaurering av innvendige og 
utvendige overflater – på store bygg så vel som små 
konstruksjoner. Som maler kan du få jobb i ulike maler-
bedrifter, som jobber med alt fra tradisjonelle teknikker 
til moderne metoder.  

Tømrerfaget
Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike 
konstruksjoner – hovedsakelig i tre, men også i kombi-
nasjon med andre materialer som mur, stål og betong. 
Du jobber også med rehabilitering og vedlikehold av 
bygninger. Som tømrer kan du få jobb hos ulike entre-
prenører eller byggefirmaer.

Betongfaget
Sentrale arbeidsoppgaver omfatter produksjon av 
plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner i 
bygg og anlegg. Som betongfagarbeider kan du få jobb 
i entreprenørbedrifter, kommunale etater, Statens Veg-
vesen eller hos murer- eller tømrermestere.

Professor Birkelandsvei 24 D, 1081 Oslo
Tlf. 69 89 60 10 – 950 82 511

www.stillesby.no



Murerfaget
Sentrale arbeidsoppgaver er muring av nytt murverk, 
 rehabilitering og restaurering av gammelt murverk. 
 Jobben inkluderer også flissetting, muring med leca og 
pussing av mur. Som murer kan du få jobb i murer mester-
bedrifter og entreprenørbedrifter samt innen kommuner, 
fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltning.

Rørleggerfaget
Sentrale arbeidsoppgaver er installasjon, modernise-
ring, service og reparasjon av sanitæranlegg og andre 
anlegg. Som rørlegger kan du få jobb i bedrifter som 
utfører arbeid på blant annet boliger, institusjoner, 
næringsbygg, industribygg, skip og offshore.

Steinfaget
Sentrale arbeidsoppgaver er utvinning av naturstein og 
bearbeiding av stein til skiferplater, belegningsstein, 
bygningselementer eller monumenter. Som steinfag-
arbeider kan du få jobb i ulike bedrifter i steinbransjen, 
ute i steinbrudd eller inne på verksteder.

Ventilasjon- og blikkenslagerfaget
Blikkenslageren produserer og rehabiliterer tak og fa-
sader, i tillegg til montering av ventilasjonsanlegg. Du 
sørger for at bygg er tette og har godt inneklima med 
fornuftig energibruk. Som blikkenslager kan du få jobb 
i små eller store bedrifter som utfører arbeid på offent-
lige og private bygg, anlegg og boliger. 

Din lokale totalleverandør

www.lemtun.no • firmapost@lemtun.no
Tlf. 69 10 24 40

Ringtunveien 2,1712 Grålum

• Tradisjonell blikkenslagervirksomhet
• Ventilasjon montasje i bolighus til industri,  
 institusjoner m.m.
• Vi jobber med alle typer tak og forbedringer av tak
• Fasadearbeide som bekledning av industribygg,   
 bolighus og institusjoner m.m.

www.j1s1.no • Tlf: 934 19 920
E-post: jensenblikk@outlook.com



QR-kode

{XXX}

Trøskenveien 36, inngang 6
1708 Sarpsborg

Tel: 41 12 65 80
e-post: camilla@okbh.no

Se også våre hjemmesider
www.okbh.no

Layoutelementer 
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Østfold malermesterlaug


