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NORGE!



Byggopp Innlandet 
– Her for akkurat deg!
Byggopp Innlandet er et opplæringskontor for 
bygg- og anleggsteknikk, som er opprettet av 
medlemsbedriftene i Entreprenørforeningen Bygg 
og Anlegg Innlandet (EBA).

Vi er her for at du som lærling, eller du som er nys-
gjerrig på om bygg- og anleggsfag er noe for deg, 
skal ha et kunnskapssenter med gode kontakter i 
arbeidslivet – som kan hjelpe deg på vei til en viktig 
og spennende utdannelse.

I Byggopp Innlandet er vi spesialister på lærling-
spørsmål og fagopplæring. Byggopp Innlandet 
 fungerer som et servicekontor for alle våre 
 lærlinger og medlemsbedrifter. Vi er stolte av å 
kunne  samarbeide med de største entreprenørene 
i Innlandet og selvfølgelig både skoler og 
 fylkeskommune.
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Ditt valg – vårt ansvar
Dersom du velger å utdanne deg innen et av våre 
fag i en av våre medlemsbedrifter, tar vi ansvar for 
at bedriften gir deg den opplæringen du har krav 
på – til best mulig kvalitet og med stort fokus på 
trygghet på arbeidsplassen.

Så hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er en seriøs støttespiller for 
deg som lærling i bedrift. Gjennom lærekontrakt 
med et opplæringskontor er du sikret kvalitet på 
veien til ditt fag-\svennebrev.  

Opplæringen skjer i samsvar med godkjente 
læreplaner og målet vårt er å gi deg som ung, de 
beste forutsetninger for å få den hjelpen du trenger 
underveis.  

Som opplæringskontor ordner vi det praktiske rundt 
lærekontrakt, og oppføling mellom deg som er 
lærling og din lærebedrift. Du er i trygge hender!

Vi har ansvaret for halvårlige oppfølgingssamtaler, 
slik at vi sikrer deg de beste forutsetningene for 
å bli en dyktig og trygg fagarbeider, og en positiv 
medarbeider.

Opplæringskontoret passer på at din opplæring blir 
dokumentert etter gjeldende regler, slik at du som 
lærling skal være trygg på at du er godt ivaretatt før 
du skal opp til fag-/svenneprøve.

 Ta kontakt med meg 
 om du lurer på noe

 Tor-Åge Brekkvassmo
 leder byggopp innlandet                                                                                                                                        
                                                     
 Byggopp Innlandet
 Møllergata 18, 2390 Moelv
 92866696 – tab@byggopp.no
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Betongfaget  
Slipp kreativiteten løs
Betongarbeideren er hovedarkitekten bak store 
byggverk, som høyhus, damanlegg og broer. 
Gjennom moderne betongteknologi, kreativitet og 
nøyaktighet skal du bygge konstruksjoner som 
tåler enorme krefter. 

Sentrale arbeidsoppgaver

Betongfagarbeideren bygger betongkonstruk-
sjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet. Dette 
innebærer arbeid med forskaling (støpeformer), 

 armering, produksjon av betongelementer, 
utstøping, montering av betongdeler og gjenopp-
bygging/restaurering.

Egenskaper

Du er kreativ, miljøbevisst 
og nøyaktig. Du liker også 
å være i bevegelse og 
bruke kroppen fysisk

Betongfag-lærling 
Martin Elias Roen (19) 
– Hvorfor har du valgt dette yrket?

– Jeg valgte dette yrke fordi jeg liker fysisk arbeid 
og det å være ute, sier Martin.

På spørsmål om hvordan han fikk læreplass 
svarer han: – Jeg fikk tilbud om læreplass fordi jeg var 
utplassert her når jeg gikk på Vinstra videregående.

– Det beste med betongfaget er at jeg kan arbeide 
selvstendig, og det er mye variasjon i arbeidsdagen.

– Hva er dine planer etter du har tatt fag-\svenne-
brev?

– Mine planer etter at jeg har tatt fagbrev, er å 
starte for meg selv, eller kanskje ta mer utdanning, 
forteller Martin. 
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Tømrerfaget   
Nøyaktig og nytenkende
Tømreren er en nøkkelperson i mange bygge-
prosjekter. 

Tømreren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbe-
skrivelser, både selvstendig og i arbeidslag. 

Sentrale arbeidsoppgaver

Tømreren bygger og monterer ulike typer trekon-
struksjoner. Arbeidet omfatter konstruksjons- og 
innredningsarbeid, rehabilitering og restaurering 

av eldre byggverk, produksjon og montering av 
ferdiglagde deler i alle typer bygg. 

Egenskaper

Du liker fysisk arbeid, er nøyaktig, 
 nytenkende og selvstendig. Du må kunne 
arbeide ute, samtidig som det å være 
 kreativ og flink til å kommunisere med 
andre, faller naturlig for deg.

Tømrerlærling 
Stine Stenbråten (20)
– Hvorfor har du valgt dette yrket?

– Jeg valgte dette yrket fordi jeg liker å jobbe med 
hendene. Jeg har alltid vært interessert i å jobbe med 
treverk, å bygge ting, skape noe nytt, forteller Stine.

På spørsmål om hvordan Stine fikk læreplassen, 
svarer hun:

– Jeg fikk høre om ØMF da de var på skolen min 
for å prate om  bedriften, jeg syntes det hørtes fint ut og 
valgte derfor å søke læreplass der.

– Å få jobbe med det jeg liker, jobbe både inne og 
ute. Det beste med selve faget er jo at jeg får lov til å 
bygge.

– Hva er dine planer etter du har tatt fag-\svenne-
brev?

– Det er litt usikker enda, tenker at jeg skal fortset-
te å jobbe i noen år, og kanskje gå videre utdannelse 
senere, avslutter Stine.
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Anleggsmaskinførerfaget  
Konsentrasjon og planlegging 
Anleggsmaskinføreren må kunne mer enn å kjøre 
en gravemaskin. Siden maskinene kan gjøre 
store skader på naturen, er det viktig at du som 
maskinfører også har et miljø- og ressursmessig 
perspektiv på arbeidet. 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Anleggsmaskinføreren er fører av større maskiner 
som gravemaskin, hjullaster, dumper, gravelaster, 
veghøvel og doser. Anleggsmaskinføreren vedlike-
holder også maskinene og utfører variert anleggs-
arbeid. Nivellering (måling av lengder og høyder), 

stikning (plassering av konstruksjoner), bruk av 
løfteutstyr, komprimeringsutstyr og boreutstyr 
inngår i arbeidet. 

Egenskaper

Du må ha evnen til å  kunne planlegge 
og jobbe effektivt.  Teknisk interesse
 og innsikt vil være en fordel, og du 
må kunne jobbe selvstendig og i 
samarbeid med andre.

Anleggsmaskinfører-lærling 
Robin Stundal Eriksen (21)
– Hvorfor har du valgt dette yrket?

– Jeg har alltid vært interessert i maskiner, og etter et 
par år i Forsvaret fant jeg ut at dette virket mer givende for 
meg selv, forteller Robin.

På spørsmål om hvordan Robin fikk læreplassen, 
svarer han:

– Jeg var på leting etter ny arbeidsplass (og et fag-
brev), og etter litt kjennskap i yrket, så valgte jeg å legge 
inn en søknad til Gjermundshaug. Etter et hyggelig intervju 
fikk jeg tilbud om lærlingplass og er veldig fornøyd med det.

– Det beste med dette faget er at man kan komme 
på jobb om morgenen og   faktisk kunne se en forskjell på 
det man har gjort i løpet av dagen. Det å kunne være med 
på hele prosessen av et prosjekt ifra start til slutt – og se 
at det man gjør hver dag, har en hensikt. Samt det å jobbe 
med forskjellige kollegaer fra prosjekt til  prosjekt og se nye 
løsninger på ting hele tiden.

– Hva er dine planer etter du har tatt fagbrev?
– Jeg tenker på å holde meg i bransjen i en god tid 

fremover, også får jeg se hva fremtiden bringer etterhvert.
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Malerens arbeid er viktig for hvordan bygg og 
konstruksjoner skal se ut – det vi kaller det visuelle 
utrykket. Malerfaget er et allsidig yrke som omfat-
ter alt fra utvendig beskyttelse av bygninger og 
stålkonstruksjoner til dekorative interiørarbeider. 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

Maleren jobber med beskyttelse, vedlikehold, 
fargesetting, dekorering og rehabilitering av inn-
vendige og utvendige flater, på og i bygninger og 
konstruksjoner. 

Egenskaper

Du må ha fargesans, være kreativ, 
nøyaktig og ha kunnskap om hvordan 
man behandler ulike materialer. 

Malerlærling Stian Bergjordet (20)
– Hvorfor har du valgt dette yrket?

– Det er litt tilfeldig at jeg endte opp i malerfaget, men likte 
tanken på å gjøre en jobb som er synlig, hvor man faktisk kan se 
hva man har utført. Samtidig er det et yrke som folk flest har veldig 
lite kunnskap om, dette gjaldt også meg, så det var ikke noe direkte 
grunnlag for valg av malerfaget.

På spørsmål om hvordan Stian fikk læreplassen, sier han:
– Jeg tror personlig at jeg fikk lærlingplass etter en liten periode 

i praksis, hvor jeg både viste interesse ved å spørre om faget, spørre 
hvorfor og hva man gjør og en interesse for å faktisk lære. Samtidig 
så er det å stille opp på jobb hver dag en viktig faktor for å skille seg 
ut.

– Litt usikker på hva som er det beste med faget, det kan være 
at siden faget er så stort og bredt med tanke på gulvlegging og ma-
ling, at man får gjort masse forskjellige ting på en arbeidsuke. 

– Det kan også være at man faktisk har en synlig jobb hvor 
man ser hva man driver med. Enda en bra ting med jobben er at man 
lærer utrolig mye.

– Hva er dine planer etter du har tatt fagbrev?
– Etter endt læretid så blir det forhåpentligvis å fortsette å 

jobbe, frem til det eventuelt blir videre utdanning mens jeg ennå er 
ung, avslutter Stian.

Malerfaget 
Med øye 
for farge
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Mulighetene etter fagbrev 
Fortsatt sugen på lærdom?
Etter du har fullført din opplæring i bedrift og tatt 
ditt fag-/svennebrev, har du alt sikret deg et godt 
grunnlag for fremtiden, og du er mot å få deg en fast 
jobb innenfor bygg- og anleggsbransjen. I dagens 
samfunn stilles det stadig større krav til fagar-
beidere, og mange syns da det er spennende å 
bygge videre på sitt fagbrev. Her er en oversikt over 
spennende veier du som nyutdannet, eller etter 
noen år i praksis, kan velge om du ønsker å fordype 
deg mer innenfor ditt fag – eller utvide karriere-
horisontene.

Her på Innlandet har du både fagskolen på 
Innlandet og NTNU på Gjøvik hvor du kan velge en 
videreutdanning innen bygg- og anlegg. 

www.fagskolen-innlandet.no
www.ntnu.no/gjovik
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Vi bygger verdier i små og store samfunn

Der flinke folk trives 

Asfaltfaget-lærling 
Roy Petter Nyhus (19) 

Erik på eventyr

– Hvorfor har du valgt dette yrket?
– Jeg valgte dette yrket fordi jeg synes det 

hørtes spennende ut på skolen, forteller Roy Petter.
På spørsmål om hvordan Roy Petter fikk lære-

plass, svarer han: 
– Jeg la inn søknad på VIGO. 
– Det er mye variert arbeid, det er liksom ikke 

det samme hver dag. Også er det mye overtid, som 
betyr mer penger, sier Roy Petter med et smil. 

– Hva er dine planer etter du har tatt fagbrev?
– Etter jeg har tatt fagbrev, så skal jeg fortsette 

min karriere som asfaltarbeider, svarer Roy Petter 
fornøyd. 

Vi har snakket med Erik Sletta 
Skaugerud, som har vært lærling
 i utlandet via utdannings-
programmet Erasmus+ . Erik forteller
 oss litt om sine opplevelser på 
sitt utenlandsopphold.

– Hvor fikk du vite om muligheten for å søke om 
å gjennomføre tre måneder av din læretid i et annet 
 europeisk land?

– Jeg fikk vite om muligheten fra lærlingansvarlig i 
 Betonmast. Hun fortalte mye fint om denne muligheten, 
og anbefalte meg derfor å gripe sjansen.

– For meg som lærling i tømrerfaget var Freiburg i 
Tyskland det lureste valget. Med tanke på jobb, klima og 
byggeskikk, forteller Erik da vi spør om valget av land.

På spørsmål om hvilken type bedrift han fikk praksis 
hos, svarer han:

– Jeg fikk plass hos en tømrerbedrift der jeg for det 
meste lagde elementer. Det å komme seg ut på tur alene, 
–og å måtte stå på sine egne ben i et fremmed land uten 
noe språkkunnskap, skapte mange gode erfaringer, fortel-
ler Erik.

– Jeg vil anbefale alle å søke! Dette er en mulighet du 
aldri kommer til å få igjen. Det er så mye nytt og spen-
nende å oppleve. Det kan virke skremmende å dra på en 
slik tur til et fremmed land, men man får så nye hjelp og alt 
er satt opp og klart til din ankomst, avslutter Erik.

Utdanning i verden?
Kombiner din læretid 
med Erasmus+
Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram og legger til rette for 
opphold i og utenfor Europa. Målet med Erasmus+ er at man skal få 
mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli 
kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring.

Som lærling kan du søke om å ta inntil 3 mnd. av læretiden i et annet 
europeisk land. I Innlandet søker du til Internasjonalt servicekontor 
som har som hovedoppgave å tilrettelegge for utenlandsopphold for 
lærlinger i Innlandet. Danmark, England, Irland, Tyskland, Spania, 
Italia og  Østerrike er landene Internasjonalt servicekontor har samar-
beidsavtale med.

Byggopp Innlandet kan veilede deg hvordan du kan søke om læretid 
med Erasmus+,  og virkelig gjøre din læretid til ditt eget lille, store 
eventyr.

www.reisut.no
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Tømrer-lærling 
Lars Erik Nilsen Mork (23)  
– Hvorfor har du valgt dette yrket, Lars?

– Jeg endte opp i dette yrket som følge 
av en sommerjobb jeg hadde mens jeg gikk på 
skole privat. Opprinnelig studerte jeg på VGS og 
hadde helt andre planer.

På spørsmål om hvordan han fikk læreplass 
svarer han:

– Som sagt fikk jeg først sommerjobb på 
ett prosjekt og skulle opprinnelig fungere litt mer 
som en «hjelpegutt». Må helt ærlig innrømme 
at jeg ble litt lei og ville heller bruke henda til å 
skape noe.  Begynte derfor å snekre litt etter litt. 
Tilslutt så tror jeg de på jobb glemte litt hva jeg 
egentlig skulle drive med, og jeg ble satt til å lage 
ting på lik linje med andre. Etter noen uker så 
fikk jeg en telefon med tilbud om lærlingplass og 
takket ja.

– Hva er det beste med faget\arbeidet?
– Det beste med faget er at du får en variert 

hverdag, men samtidig vet hva du går til. Du 
får omforme og skape ting som blir synlig og 
stående i mange år, og du får ta del i beslutnings-
prosessen på det du driver med. Du blir også 
kjent med en rekke forskjellig mennesker som 
alle blir til gode venner og kolleger som du kan ta 
med deg videre i livet, forteller Lars oss.

– Hva er dine planer etter du har tatt  fag\
svenne brev?                                                       

– Jeg vil nok fortsette som tømrer en stund 
til, men jeg vil videre. Nøyaktig hvilken vei det blir 
har jeg ikke tenkt så nøye på enda. Mulighetene 
er mange, forteller Lars Erik.
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Våre medlemsbedrifter

Sørvangsbakken 27, 2770 Jaren    Tlf: 94 88 33 99     Epost: post@byggservice-innlandet.no
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Er din bedrift vår neste 
medlemsbedrift?
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Studiested Våler  
  

Tlf. 62 41 16 20  
Nordhagamoen 220, 2435 Braskereidfoss  

Solør videregående skole tilbyr blant annet programområdet Bygg- og anleggsteknikk. Skolen er en av 6 skoler i landet 
som har landslinjer innen området.
Skolen er godt utstyrt med stor og moderne maskinpark, store  gode øvingsområder med blant annet eget pukkverk for 
at elevene skal få en så optimal læringshverdag som mulig. Her får elevene være med på alt fra sprenging av fjell,  
knusing av stein i tillegg til grunnleggende undervisning og opplæring i anleggsfagene. 
Skolen tilbyr også landslinjetilbudet Vg3 anleggsmaskinmekaniker. Skolen har godt nettverk og samarbeid med  
bransjene. 

Ønsker du å sette synlig spor etter deg ved flotte bygg, veier og 
broer, uteområder og anlegg? Liker du å jobbe utendørs?

Byggopp Innlandet
Møllergaten 18
2390 Moelv

Kontakt:
Tor-Åge Brekkvassmo
tab@byggopp.no
92 86 66 96

Entreprenørskolen (EBA-skolen)
Læring i det daglige arbeidet utgjør den viktigste kilden til 
 kompetanseutvikling, men det er også behov for påfyll og 
impulser fra andre miljøer. Ansatte som får anledning til å 
videreutvikle seg, får en positiv holdning til sin bedrift og til 
næringen. Denne  kompetansehevingen er Entreprenørskolen 
med på å videre utvikle. EBA tilbyr også nettkurs / e-læring 
gjennom Bygge næringens Nettskole.

                                                                 www.eba.no


