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Lærlingeskolen
innen byggfag

Informasjon til 
elever og foreldre



Lærlingeskolen innen byggfag

Endelig kan du ta fagbrev og få samme kompetanse 
som elever i ordinær videregående skole uansett 
hvor du befinner deg i Nord - Norge. 
Lærlingeskolen gjør det mulig å ta fagbrev i fagene 
tømrer, betong og murer. Hver klasse vil bestå av 30 
elever som ca 7 uker hvert år reiser til Svolvær for 
undervisning. Du blir utstyrt med egen bærbar PC fra 
NESO og blir opptatt som elev ved skolen. 

Du får full undervisning fra videregående skole og 
har de samme rettigheter til videre utdanning og 
opptak ved andre skoler - som elever fra ordinær 
videregående skole.

SIKRET GOD uNDERVISNING
Vi benytter en videregående skole som faglig •	
ansvarlig. Dette sikrer deg teoretisk faglig 
utbytte som elev.

V•	 i vil benytte egne ressurser underveis også. 
NESOs nettverk er etter 23 års arbeid med 
kompetanseheving i Nord-Norge stort, og vi 
har mange ressurspersoner i bransjen. 

N•	 ESOs kompetanserådgiver følger opp hver 
enkelt elev. Han har tett oppfølging av elevene 
både på skolen og ute i bedriftene

fAGbREV OG GOD KOmPETANSE uANSETT HVOR Du bEfINNER DEG I NORD - NORGE. 

TILLEGGSKOmPETANSE

undervisningen vil bestå av programfag og 
fellesfag som ved en ordinær videregående skole. 
underveis vil du i tillegg bli utstyrt med tileggs-
kompetanse i form av stillaskurs, sikkerhetskurs 
for verktøy samt andre sikkerhetskurs. 
Opplæringen avsluttes med eksamen og du
 meldes opp til praktisk fagprøve lokalt. 

Du er sikret rettigheter til videre utdanning og 
opptak ved andre skoler.

Som en ordinær videregående skole



Eleven kan fritt velge fagretning og likevel bo •	
hjemme nesten hele året. Eleven kan fortsatt 
hygge seg med sine venner uten å måtte flytte.

Du•	  får utbetalt lønn under utdannelsen 
 (ca 450 000 over 4 år).

Du•	  slipper studielån, det blir mindre                          
utgifter for deg og din familie. 

Du•	  får en meningsfull hverdag med                       
voksne kollegaer. 

Du•	  får mer ansvar for din opplæring                             
og bistand fra bedriften.

Som elev•	  ved lærlingeskolen får du tilleggs-
kompetanse i form av sikkerhetskurs,                                 
stillasopplæring og generelle verktøykurs.

Du•	  får være med å skape verdier lokalt                
(bygge boliger, sykehus, barnehager etc).

måLGRuPPE

I prinsippet er skolen åpen for alle som ønsker                    
å ta fagbrev i byggebransjen.

 •	 Elever som kommer rett fra grunnskolen

Andre ufaglærte•	

Voksne arbeidstakere (omskolering)•	

Innvandrere•	

LØNN uNDER uTDANNING OG NyTTIG  ARbEIDSERfARING

HVORDAN SIKRER Du DEG PLASS På SKOLEN?

Kan dette være noe for deg er det viktig å komme i 
gang med prosessen så tidlig som mulig!  Vi i NESO 
har bedrifter i hele Nord- Norge som ønsker seg  
kandidater til Lærlingeskolen. Ønsker du å være en 
av disse kandidatene tar du kontakt med vår 
kompetanserådgiver frank Vegar Esperø.

Hvorfor bør du velge Lærlingeskolen?

første kull ved Lærlingeskolen. Det sosiale ved Lærlingeskolen ivaretas i alle situasjoner, her under middag.



Som elev ved Lærlingeskolen blir du tatt opp som 
elev ved Aust-Lofoten videregående skole som 
ligger i Svolvær. 

Aust-Lofoten videregående skole er en middels stor 
skole med til sammen litt over 400 elevplasser, 
og består av studiestedene Kabelvåg og Svolvær. 

KORT Om SVOLVÆR, LOfOTEN

Svolvær er administrasjonssentrum i Vågan 
kommune i Nordland. Svolvær-Kabelvåg er en 
tilnærmet sammenhengende bebyggelse på vel 5000 
innbyggere. 

byen har daglig anløp av Hurtigruten, og daglig av-
gang med hurtigbåt til bodø og Hamarøy.  
buss trafikkerer daglig fastlandsforbindelsen som 
ble åpnet 1. desember 2007. byen har også daglig 
anløp av ferge til Hamarøy samt god flyforbindelse 
med Widerøe. 

Svolvær er et handelssentrum for Øst-Lofoten. 

Verkstedindustrien er den største i Nord-Norge. 

Vågan kommune er også en av Norges største opp-
drettskommuner. Eksportverdi var på 550 millioner 
kroner i 1994.

Skolen Samlinger per år
SAmLINGER PER SKOLEåR
Vi har svært god erfaring med samlingsbasert 
opplæring, og har hatt nærmere 6500 deltakere på 
våre kurs og kompetansehevende tiltak. Opplæring er 
derfor lagt opp etter følgende plan:

SAmLING 1, TIDLIG HØST – 2 uKER 
SAmLING 2, ETTER JuL – 3 uKER
SAmLING 3, TIL VåREN – 2 uKER 

Samlingene organiseres fra mandag til lørdag,
08.00 – 16.00. I helgene og på kveldene organiserer 
vi sosiale aktiviteter som utflukter, 
fisketurer, fjellklatring, fotball, svømming osv. 

Vi har som mål å gjøre samlingene så 
attraktive - både faglig og sosialt - at alle 
elever gleder seg til å reise på samling.

frisk spinning av elevene i gymtimen.



Vi har regler...
På samlingene er det ikke lov til å nyte •	
alkohol.Gjelder alle elever under 18 år.

All•	 e elevene skal være på sitt hotellrom 
etter klokken 23.00. Dette vil være mulig 
å forlenge ved spesielle anledninger etter 
egen avtale.

Kompetanserådgiver vil føre tilsyn med- og  forsikrer 
seg om at disse to punktene blir overholdt.

Dersom noen trenger tilsyn av lege på samlingene, 
vil kompetanserådgiver bistå med nødvendige tiltak.
Skulle det oppstå andre ting som trenger ekstra opp-
følging strekker vi oss veldig langt slik at alle foreldre 
skal føle det trygt å sende sitt barn til skolen.
Alle elevene skal glede seg til å delta på samlinger

Nulltoleranse av mobbing!

Kompetanserådgivers oppgaver
Lærlingeskolens rådgiver vil bistå elev og bedrift 
underveis i utdanningen med oppgaver etter behov i 
samarbeid med lokale opplæringskontorer. 
 
Kompetanserådgiveren følger opp elevene på 
samlingene og legger til rette for at alle elevene 
skal trives og føle seg velkommen.
 
Kompetanserådgiveren legger også opp til sosiale 
aktiviteter under samlingene. målet er å gjøre 
samlingene så attraktive at elevene gleder seg til 
opplæringen både faglig og sosialt. 

Eksempler på aktiviteter kan være klatring, ballspill, 
utflukter på sjø og i mark, byggeplassbesøk med mer.
 
Rådgiveren besøker bedriftene som har elever på 
skolen og følger disse tett opp under 4-års perioden.

Paintball er en populær teambuildings-aktivitet.



Oversikt og utfyllende informasjon om Lærlingeskolen, samt morsom ”typetest” der du kan 
finne ut hvilken retning som passer deg, finner du på NESOs nettsted: www.neso.no.

Kontaktinformasjon

Frank Vegar Esperø
Kompetanserådgiver
Telefon: 472 95 458
Telefaks: 76 06 72 09 
E-post: frank.vegar@neso.no 

Har du spørsmål, kommentarer eller vil du sikre 
deg en plass på skolen, ta kontakt!

Ring gjerne for en hyggelig prat eller gi oss 
tilbakemeldinger pr. e-post.



TLf: 76 06 72 00 | E-POST: POST@NESO.NO | WWW.NESO.NO

Referanser

”Ettersom det ikke fins noe byggfagtilbud i Tana,
 passer Lærlingeskolen perfekt for meg.”

DAN EINAR SIRI, ELEV VED LÆRLINGESKOLEN

”Det ordinære løpet passet ikke for meg, jeg ville ha mer praksis og mindre teori.”

ERLEND fJELLSTAD HAGENSEN, ELEV VED LÆRLINGESKOLEN

”Jeg ønsket å ta en annen utdanning i voksen alder,
 og da passet Lærlingeskolen perfekt for meg.”

mARIuS m .IVERSEN, ELEV VED LÆRLINGESKOLEN

”med Lærlingeskolen har sønnen min fått en ny vår!”

TONE LISE ROXRuD, fORELDER TIL ELEV VED LÆRLINGESKOLEN


