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Årsrapport for 2020        23. mars 2021 
 
GENERALFORSAMLINGER OG STYREMØTER 
 
Året 2020 var det 53. virkeåret for Opplæringskontoret for tømrerfaget. 
Ordinær generalforsamling ble holdt tirsdag 5. mai 2020 på Microsoft Teams.  
 
I 2020 ble det holdt en generalforsamling, seks styremøter og et styreseminar med de ansatte. Styret har 
bestått av Dag Filip Evensen (styreleder), Pål Øye (nestleder), Tommy Musæus, Ingrid Børresen og Bjarne 
Tokheim (styremedlemmer) samt Joachim Hage og Henning Eskeland (varamedlemmer).  
 
Styreleder Dag Filip Evensen ba om fritak som styreledervervet i november. Nestleder Pål Øye har fungert 
som styreleder frem til generalforsamlingen i mai 2021.  
 
Kontoret har adresse i Østre Aker vei 24, 0581 Oslo. 
 
2020 – I KORTE TREKK  
 

• Vi håndterte en ny arbeidshverdag i en pandemi 
• Vi rekrutterte 39 nye lærebedrifter  
• Vi utviklet flere E-Læring kurs 
• Vi gjennomførte rekrutteringskampanjen «Emil», med en 

papplærling på regionenes byggevarehus 
• Vi tegnet 257 lærekontrakter 
• Vi gjennomførte tømrerteorikurs for praksiskandidater i 

samarbeid med Kuben og VO Helsfyr 
• Vi utviklet og videresolgte kurs i smittevern på byggeplass 
• Vi gjennomførte praktiske perfeksjoneringskurs rettet mot 

svenneprøven 
• Vi deltok med innspill og i arbeidet med å utvikle nye 

læreplaner 
• Vi videreførte Læreplassgarantien i Oslo og med enkelte 

skoler i Viken 
• Vi videreførte samarbeidet med «Spleiselaget – Lærling» 
• Vi hadde en målrettet satsning på rekruttering av Kvinner til 

tømrerfaget gjennom prosjektet Rollemodell og KIT 
• Internopplæring med True North Kommunikasjonskurs 

 
 
OPPSUMMERING 
 
2020 er et år som mange fint hadde klart seg uten. Et år som har satt hver og en, bedrifter, familier og 
samfunnet på prøvelser vi aldri trodde vi skulle få. Selv om vi nå nærmer oss mer og mer en ende på 
elendigheten og skimter en ende på den lange vaksinetunnelen, er det fremdeles langt frem til 
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samfunnsmaskineriet igjen ruller for fullt. For uansett om byggenæringen har klart å opprettholde 
produksjonen relativt bra, og opprettholdt rekrutteringen gjennom lærlingordningen, så er norsk økonomi 
langt fra friskmeldt. Vi har så vidt begynt på et år det knytter seg stor usikkerhet til. Vil vi gå tilbake til vanlig 
drift, eller vil noen av endringene pandemien har tvunget frem bli permanente? I Opplæringskontoret for 
tømrerfaget er vi sikre på at vi aldri vil komme tilbake til den hverdagen vi forlot 12.mars 2020. For er det 
noe vi, våre bedrifter, lærlinger og samfunnet for øvrig virkelig har lært i 2020, er hvordan vi i rekordfart kan 
legge om en arbeidshverdag og finne nye arbeids- og kommunikasjonsformer for å ivareta kvaliteten i 
arbeidet vårt. 
 
På måneder har vi gjennomført flere årsplaner med digitalisering og vi vil rette en ydmyk takk til 
lærebedriftene og ikke minst lærlingene som har blitt testkaniner på digital undervisning på plattformer like 
nye for oss som for alle andre. Likevel har vi fått det til. Og selv om undervisningsformen ikke er like lett å 
følge med på for alle, har vi lykkes med å få alle lærlingene inn på den digitale opplæringsarenaen. Vi er ikke 
i tvil om at mange av de løsningene vi har tatt i bruk i 2020, skal vi ha med oss videre. Likevel ser vi at det for 
mange lærlinger er avgjørende med en personlig oppfølging for å lykkes. Dette skal vi selvsagt ivareta så 
snart smittetallene tillater dette. 
 
NYE LÆREBEDRIFTER 
 
2020 skulle også være det året vi skulle skyte fart på rekruttering av nye lærebedrifter. Vi skulle jobbe oss ut 
i distriktene og øke medlemsantallet. 2020 skulle bli det året kompetansebedrifter med fast ansatte, 
faglærte og lærlinger skulle få sin renessanse. Dessverre ble det ikke som planlagt for noen, ei heller oss. 
Men vi kan skilte med 39 nye bedrifter. Dette er en betydelig økning fra fjorårets 24 bedrifter. At vi fortsetter 
å øke antall lærebedrifter i en tid hvor landet har måtte forholde seg til en arbeidssituasjon som kan endres 
fra uke til uke, viser at det er trygge 
bedrifter med gode ordrereserver der 
ute. Med god hjelp fra vår papplærling 
Emil, «utplassert» på oppdrag på 
regionens byggevarehus, fikk vi delt ut 
brosjyrer til mulig nye lærebedrifter. 
Selv om vi ved utgangen av 2020 kan 
skilte med 435 lærebedrifter, vet vi at 
vi har potensielt mange flere bedrifter 
vi bør komme i kontakt med. Dette 
jobber vi med hele tiden, og vil ha 
enda større fokus når vi har lagt 
denne pandemien bak oss. 
 
Så selv om vi ikke klarte å være så 
aktive som vi kunne ønsket i 
rekrutteringsarbeidet etter nye 
lærebedrifter grunnet Covid 19, 
forsøkte vi nye kanaler for å være 
synlige for potensielle bedrifter.  
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INSTRUKTØRKURS – IFAG  

I 2020 gjennomførte vi 1 instruktørkurs for 
nesten 30 instruktører. Kurset er på 5 timer 
og starter med lunsj. Kurset er obligatorisk 
for alle nye bedrifter, men vi anbefaler 
kurset også for alle nye i en instruktørrolle. 
Målet med dette kurset er å utvikle 
deltakernes evne til bevisst og systematisk 
legge til rette, veilede og vurdere lærlinger 
i henhold til målene i læreplanen og den 
enkelte lærlings forutsetninger. Vi vil bidra 
til at bedriften skal få dyktigere 
instruktører, mer profesjonelt 
opplæringsmiljø og mer fornøyde 
lærlinger, som på sikt vil gi bedre resultater 
i bedriftens produksjon.  
 
Lærebedriftene har i tillegg tilgang til et instruktørkurs i IFag. Et kurs som både gir gode råd i instruktørrollen 
og samtidig en innføring i hvordan de bruker administrasjonsverktøyet iFag i den daglige oppfølgingen av 
lærlingene. 
                                                                                
PROFILERING OG BYGGEPLASSBANNER 
 

Vi har fortsatt å synliggjøre oss selv, og tømrerfaget i 2020. 
Både med salg av byggeplassbannere, pappfigur og sosiale 
medier. Vi oppfordrer fortsatt bedriftene til å kjøpe banner, 
for å profilere den viktige jobben de gjør med å ta inn 
lærlinger. Med et sosialt tilbaketrukket 2020 og mange 
avlyste arrangementer, har vi ikke lykkes å synliggjøre oss på 
messer og skoler i den grad vi ønsket. Vi har likevel lykkes 
med å bli synlige på sosiale medier og når fortsatt ut med 
budskapet vårt. Kanaler som og begreper vi med lite og grått 
hår knapt visste eksisterte, har tydeligvis nådd ungdommen 
og enkelte lærebedrifter. Instagram, Tik Tok, Snap og You 
Tube var alle fremmedord for Opplæringskontoret for et par 
år siden, men har i 2020 blitt like vanlig som de tradisjonelle 
rekrutteringsmessene og trykte brosjyrer. 

 
Takket være gode samarbeidspartnere, som har 
gitt oss flotte gaver vi kan dele ut på Facebook 
konkurranser, gjør at vi har lykkes med et digitalt 
engasjement og ført til at vi når enda flere 
bedrifter og lærlinger for hver dag. 
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IFAG OG DIGITALE E-LEARNINGKURS  
 
IFag skal nå være kjent for våre medlemsbedrifter, i tillegg til alle våre lærlinger. Opplæringskontoret har lagt 
ned mye tid og betydelige ressurser for å tilpasse plattformen til vårt bruk og til tømrerfaget. Vi har etablert 
et meget godt samarbeid med Datapower som er leverandør av administrasjonssystemet IFag og gjør 
tilpasninger etter våre ønsker og behov. 
 
I 2020 har vi sammen med Datapower utviklet IFag til å bli en enda mer helhetlig og komplett 
læringsplattform for oppfølging av og for elever, lærere, lærlinger, bedrift og opplæringskontor gjennom 
hele fagopplæringsløpet. 
 

 

 
 

Alle nye lærlinger får god informasjon om hvorfor og hvordan IFag skal benyttes ved 
deltagelse på informasjonsmøte for nye lærlinger. Her viser vi bruk av både 
www.ifag.no som er plattform for pc. Og www.m.ifag.no som er en forenklet og 
mobilvennlig versjon som er laget for at det skal være enklere for lærlingene og 
registrere timer daglig på byggeplass. 
 

Opplæringskontoret har i 2020 jobbet ekstra hardt for at også bedriftene skal bli 
flinkere til å ta i bruk iFag i større grad enn det som gjøres per dags dato. Skal vi få 
mest mulig ut av oppfølgingsverktøyet og kunne kvalitetssikre at lærlingene har fått 
den opplæringen og oppfølgingen de skal ha, er vi avhengig av at også bedriftene 
setter seg inn i og bruker iFag. Plattform er felles for lærling, bedrift og 
opplæringskontor og mye av informasjonen er synlig for alle partene. Vi er helt 
avhengig av at alle ledd benytter det på en god måte, for å kunne dra nytte av 
mulighetene programmet gir. Alle faglige ledere og instruktører har fått tilgang 

http://www.ifag.no/
http://www.m.ifag.no/
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til iFag, og det ligger et E-læring kurs tilgjengelig i løsningen som steg for steg viser hvordan iFag fungerer og 
brukes. I det samme kurset får deltakerne også lære litt om instruktør rollen og om hvordan man 
gjennomfører vurderinger og halvårssamtale i IFag.  
 
Digital oppfølging og undervisning 
 
Det er viktig at alle, både lærlinger, bedrifter, elever og skoler, 
nå blir kjent med og gode på å bruke de nye 
læringsplattformene. For når Norge stengte ned, satset vi for 
fullt på nye digitale læringsarenaer for oppfølging og 
undervisning av våre lærlinger. Vi var allerede godt i gang og 
hadde planlagt for at mye av undervisningen og kurs skulle 
gjennomføres som egne e-læringskurs. Men forskjellen er stor 
mellom å forsøke enkelte e-læringskurs til å legge om å 
gjennomføre alle våre oppgaver på digitale plattformer. 
Overgangen gikk likevel knirkefritt. Lærebedriftene, lærlingene 
og ikke minst de ansatte på kontoret forserte digitale 
læringsmål og mestret de nye arenaene i et tempo vi ikke 
trodde var mulig. I august 2020 «kickstartet» vi Bransjelære 
undervisningen for over 200 lærlinger på den etter hvert så 
velkjente møteplattformen Teams. Da hadde vi 
foredragsholdere på 3 ulike steder i Norge som informerte blant 
annet om skatt, det organiserte arbeidslivet og tømrerfagets 
opprinnelse. Utover i 2020 ble Teams også verktøyet vi tok i 
bruk for å sikre god kvalitet i oppfølgingen av våre lærlinger, og 
den siste tiden har vi gjennomført lærling samtalene på Teams. 
  
E-læring 

Etter en så god overgang til digitale plattformer, var det naturlige å fortsette med å utvikle flere E-
læringskurs. Opplæringskontoret har utviklet flere e-læringskurs i 2020. 
 

- Praktisk matematikk, tegning og tegningsforståelse 
- Svenneprøven for tømrerfaget 
- Smittevern på byggeplasser 

 
Lærlinger vil få tilgang til E-læringskursene etter behov.  
Videre tester vi ut et samarbeid med Sintef slik at lærlingene skal få tilgang til Byggforskserien både når de 
gjennomfører kursene, men også når de får opplæring i bedrift. Disse kursene og samarbeidet med Sintef 
tror vi skal bidra til et kompetanseløft for våre lærlinger. Likevel er vi sikre på at digitale kurs og kompetanse 
ikke står seg alene. Vi skal fremdeles samle lærlingene for gjennomgang og undervisning, og vår oppfølging 
av den praktiske opplæringen skal skje ved besøk på byggeplass. Vi vil likevel kunne redusere antall 
samlinger med teoriundervisning, samtidig som vi skal sikre at kvaliteten i opplæringen heves, testes og 
dokumenteres i større grad enn tidligere. Vi ønsker også å videreutvikle kurs for instruktører, slik at dere 
høyner kompetansen for de i bedriften som ønsker å påta seg et opplæringsansvar. 
  
Opplæringskontoret for tømrerfaget er eier av kursene. Målet er å kunne tilby flere av kursene til andre 
ansatte i våre medlemsbedrifter, samt bedrifter utenfor Opplæringskontoret for tømrerfaget. Dette skal 
sikre økonomi i videreutvikling og bistå til at vi kan tilby våre lærlinger og medlemsbedrifter e-læring med 
lavest mulig kostand. I 2020 har alle som har hatt behov for HMS kurs fått dette digitalt i iFag igjennom e-
læringskurset: Basiskunnskap for tømrerfaget.  
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LÆRLINGPRISEN 2020 
 
Lærlingprisen er en pris vi gledelig deler ut. Normalt gjøres dette på generalforsamlingen, men i år måtte vi 
gjøre en annen vri på utdelingen. Litt for sent på året tok Rune Lundgard og Kristoffer Søgaard turen ut på 
byggeplassen til Ødegaard & Sterten AS for å overrekke “Bas” sin velfortjente lærlingpris. Byggmesterens 
egen Christopher Kunøe ble med for å dokumentere det hele. 
 
Innstillingen lød som følgende: 
Thalotorn Panasoon gjorde seg bemerket allerede før læretiden var i gang. Som utplasseringselev måtte han 
opp før klokken 05:00 for å rekke bussen til arbeidsplassen. Ettersom han var førstemann på byggeplassen, 
var byggeplassen ferdig rigget og han var i gang med arbeidsoppgavene før kollegaene var på jobb. Dette har 
Thalotorn, eller Bas som han kalles fortsatt med igjennom hele læretiden. Med en høy arbeidsmoral og 
svært lite fravær ønsket Ødegaard & Sterten AS å hedre den unike lærlingen med tittelen Årets lærling. 
Sammen med flere gode kandidater var det lett for oss i Opplæringskontoret å forstå at denne gutten var 
unik. I tillegg til en pengepremie på 15.000 ville Hultafors også gratulere Bas med en laser. 
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REKRUTTERING  
 
Som normalt, 1.mars gikk søknadsfristen ut for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2020-2021 i 
samtlige fylker. Tallene viser en økning på 101 som har søkt bygg- og anleggsteknikk for skoleåret 2020-
2021. 
 
Det jobbes målrettet med rekruttering, inkludering og økt mangfold hver eneste dag, både på byggeplasser 
og i bedriftene. Antall jenter som søkte bygg- og anleggsteknikk totalt har økt fra 636 i 2019 til 771 i 2020. 
Søkertallene blant jenter har økt jevnt hvert eneste år, og har doblet seg fra 2012. 
Økningen er altså ikke stor, men utviklingen går riktig vei. Og ekstra moro er det at vi blir bedre representert 
med begge kjønn på byggeplassene. 
 
Vi har hatt en god oppgang av søkere til VG1 Bygg- og anleggsteknikk de siste årene, og med en nedgang i 
2019 var det positivt at søknadstallene hadde økt til faget. Noe av denne økningen er nok et stort 
medietrykk mot yrkesfagene, noe som viser at positiv omtale og reklame for yrkesfag virker.  
 
Ser vi på prosentandelen av årskullet som søkte seg til byggenæringen, øker faktisk bygg- og anleggsteknikk 
prosentvis hvis vi ser på både yrkesfag og studieforberedende.  
 
 Mest gledelig, knyttet til rekruttering i 2020, var 
at andelen som får læreplass øker og er høy. 
Totalt for yrkesfag får 8 av 10 læreplass og flest av 
de som søkte fikk læreplass i bygg- og 
anleggsteknikk. I Oslo fikk vi ut alle søkere, og de 
få som sto igjen i Viken, ville videre på skole. Da 
fylket på tampen av året hadde oversett en søker, 
klarte vi i samarbeid med Skedsmo VGS å finne 
plass og få vedkommende i jobb.  
 
Dette betyr byggenæringen fortsetter å snu en 
negativ rekruttering. Og vi ser at faget vårt er blitt 
et attraktivt yrkesveivalg. Dette har gitt utslag i 
flere og mer motiverte søkere. Både til 
byggfagskolene i vår region, og blant voksne som 
ønsker seg til tømrerfaget noe som bedriftene vil 
høste godt av i årene som kommer. 
 
Dessverre var det ingen yrkesmesser i regi av 
fylkeskommunene i 2020. Men digitale stunt ble 
gjort av utdanningsetatene rettet mot 
ungdomskolen. Vi bidro med det vi kunne av 
filmer.   
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ROLLEMODELL 

I 2017 satt Byrådet og Utdanningsetaten et mål om at en av tre skal velge yrkesfag i Oslo.  
Derfor samlet de flere unge rollemodeller. Dette er unge lærlinger, fagarbeidere og svenner som besøker 
klasser fra 10. trinn i Oslo. Det var først et prøveprosjekt i 2017, men har blitt et fast tilbud for alle 
Osloskolene.  
 
Tømrersvenn og opplæringskonsulent for tømrerfaget Mille 
Maalstad har deltatt som rollemodell siden oppstart av 
prosjektet. Mille stiller med på dette for å øke antall søkere 
på Bygg- og anleggsteknikk. Men også for å fremme faget til 
jenter. I år har Mille vært med på 8 fysiske skolebesøk og 
noen besøk via Microsoft Teams. 
Dette virker som et populært tilbud for Osloskolene. 
Det er satt av noen datoer til skole besøk på nyåret.  
Rollemodellene får også mange gode tilbakemeldinger. Bl.a. 
en SMS fra Frydenberg skole. 
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PRIM - PROSJEKT FOR REKRUTTERING, INKLUDERING OG MANGFOLD 

Pilotprosjekt Tøyenbadet 

Prim er et samarbeidsprosjekt mellom Kultur og Idrettsbygg (KID) i Oslo kommune og BNL for å fremme 
mangfold, inkludering og økt rekruttering i byggenæringen. Målet for prosjektet er å bidra til å rekruttere og 
beholde kvinnelige lærlinger og fagarbeidere i samarbeid med våre leverandører. Det skal også bidra til å øke 
attraktiviteten til byggenæringen som arbeidsplass for unge, også for jenter, og ikke minst tilrettelegge for et 
mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø på byggeplass hvor det er rom for alle.  

Utbyggingen av Tøyenbadet er pilotprosjekt for 
samarbeidet. Det er mange barn og unge som har 
et forhold til badet, og det ligger sentralt til for 
skolene i byen. Vel så viktig er alle de krevende og 
spektakulære arbeidsoperasjonene som skal 
gjennomføres før det nye badet kan åpne dørene 
for publikum. Byggefasen vil by på mange 
anledninger til å vise ungdommene hvor spennende 
det er å jobbe i bygg- og anleggsbransjen. Et 
besøkssenter i tilknytning til utbyggingen på 
Tøyenbadet er derfor i planleggingsfasen. 

Fra Opplæringskontoret var det Mille Maalstad og Harald Hansen som deltok i prosjektet. Vi jobbet blant 
annet i grupper for å finne ut hvordan vi kunne la elevene fra ungdomsskolene få prøve seg litt byggfagene 
og ikke minst lage noe som kunne stå igjen og sette spor på det nye Tøyenbadet. Et av forslagene var at de 
skulle bygge sittebenker som skulle bli brukt utendørs. Vi vurderte å la dem lage krakker som kunne settes 
sammen til en lang benk inne. Skrive navnet sitt på en flis eller støpe en helle med et håndavtrykk. 

Det er utarbeidet en rekke kontrakts krav for å ivareta 
mål for prosjektet. Det skal kurses om mangfold og 
inkludering. Det blir laget e-læringskurs om mangfold 
som vil bli gjort tilgjengelig for alle, og det skal lages et 
kurs for nøkkelpersonell på byggeplassen om 
inkluderende byggeplass. Kampanjen retter seg mot 
elever på ungdomstrinnet. Et av tiltakene er å få på 
plass et undervisningsopplegg i en besøksbrakke som 
skal inngå i Arbeidslivets skolesekk. Siden prosjektet 
var styrt og ledet av Byggenæringens landsforeningen 
avsluttet vi vårt engasjement i 2020 da 
Byggmesterforbundet meldt seg ut av BNL. Vi kommer 
likevel til å samarbeide om felles 
rekrutteringsprosjekter lokalt med de andre 
Bygghåndverksfagene gjennom felleskapet i Oslo 
Håndverks- og Industriforening. 
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FAGFORNYELSEN 
 

Mye av arbeidet vi legger ned i utviklingen av kurs 
og læremidler står i kontrast med myndighetenes 
oppfattelse av hva som er nødvendig kompetanse 
innen tømrerfaget og andre håndverksfag. De 
deler ikke vår oppfattelse av at praksis og teori 
må utfylle hverandre gjennom hele det 4-årige 
opplæringsløpet. I 2020 var de nye læreplanene i 
Fagfornyelsen ute på høring og ble ferdigstilt. Selv 
om vi fremdeles bare kjenner de endelige planene 
for VG2, og ikke for VG3 (opplæring i bedrift), er 
vi ekstremt skuffet over de nye læreplanene. Vi 
har liten tiltro til at de nye læreplanene er riktig 
verktøy for å sikre god fagopplæring. Helt siden 
reform-94 avviklet et velfungerende 
utdanningsløp, der fagteori og praksis vekslet 
gjennom hele opplæringstiden, har vi opplevd en 
nedskalering av kompetansekravene i stadig nye 
læreplaner. Årsaken til dette må sees i 
sammenheng med frafallet fra yrkesfag. Teorien i 
utdanningsløpet har langt på vei fått skylden for 
dette. Selv om frafallet nok i stor grad skyldes at 

flere enn før sluses gjennom et videregående utdanningsløp, og svake kandidater blir av intetanende 
rådgivere styrt mot yrkesfag. Vi tror den beste medisinen mot frafallet er å synliggjøre kompetansebehovet, 
omfanget og særegenhet i de ulike yrkesfagene for å motivere de rette til å søke. Utviklingen i 
byggenæringen går i et rasende tempo. Vi skal bygge kompliserte klimakonstruksjoner og høyteknologiske 
bygninger. Samspillet mellom teorien og praksis er avgjørende for at vi skal lykkes. Vi er derfor ekstremt 
skuffet over at Kunnskapsdirektoratet legger store begrensninger for de fagkyndige i læreplangruppene og 
snauklipper fagteorien for å sikre at flere gjennomfører og består. 
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PLANENE SOM BLE KANSELERT 
 
Rekruttering 
Ettersom alle messer ble stoppet ønsket vi å tenke nytt. Vi bruker sosiale medier så godt vi kan, men 
Facebook er ikke en plattform vi treffer 15 åringene. 
Vi tok en prat med Optimera for å høre om vi kunne låne lastebilen de bruker på roadshow, vi ønsket å fylle 
den med representanter fra Lærlingsenteret for bygg- og elektrofag. Kjøre til de nærliggende 
ungdomskolene og holde et show for elevene, samtidig som vi fikk reklamert for fagene. 
Dessverre var det ikke ønsket fra kommunene, da det kunne samle for mange i henhold til smittevern. 
Dette måtte dessverre avlyses.  
 

 
 
Nemdsamling 
Normalt forsøker vi med jevne mellomrom å samle alle prøvenemdene i vår region til en nemdsamling. 
Spesielt viktig synes vi dette var nå, da Viken har åpnet for mange nye nemder vi ikke kjenner så godt. 
Vi har et ønske om at en svenneprøve skal være bedømt likt, uansett hvor du avlegger prøven, og vi er åpne 
for tilbakemeldinger på våre preaksepterte svenneprøver, og dokumentasjonen som blir utdelt til 
kandidaten ved oppstart.  
Vi ønsker ikke ha en digital samling på dette da vi vet det fort kan bli en forelesning i stedet for en god 
dialog. Dette måtte vi avlyse i 2020, og håper vi kan tørke 
støvet fra planen til sensommeren 2021. 
  
Bedriftsbesøk 
Da vi har blitt godt kjent med vår digitale plattform iFag 
ønsket vi i 2020 å besøke så mange av bedriftene som mulig 
for å kunne gi dere en gjennomgang av bruken, så også dere 
kan se nytteverdien av iFag. 
Også dette er noe man må gjøre fysisk, da det styrker 
samarbeidet mellom bedriften og deres konsulent ved 
Opplæringskontoret. Risikoen for at vi kunne være 
smittebærere gjorde av vi i år begrenset bedriftsbesøk til et 
absolutt minimum. Så får vi håpe dere tar oss imot når 
pandemien har tapt for vaksineindustrien.  
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INTEGRERING GJENNOM FAGOPPLÆRING - VOKSENOPPLÆRING 
 
I 2020 videreførte vi det gode samarbeid med Voksenopplæringen og de to klassene på henholdsvis Hellerud 
og Stovner som følger ulike integreringsløp for flyktninger. Klassen på Hellerud følger et vekslingsløp, mens 
klassen på Stovner gikk et praksisbrev løp. Erfaringsvis vil sluttkompetansen bli høy og tilknytningen til 
bedriften stor, når lærlingene kombinerer skole og bedrift gjennom hele opplæringsløpet. Tilbudet er 
tilpasset innvandrere og er et samarbeid mellom Oslo Voksenopplæring Helsfyr og Skullerud, NAV, 
Opplæringskontoret for tømrerfaget og Hellerud og Stovner videregående skole.  
 
Erfaringene fra disse to ulike fagopplæringsløpene er at vi sliter ekstra for å rekruttere lærebedrifter til disse 
prosjektene. Vi kan ikke skylde på at det er et løp for flyktninger, siden vi ikke ser noen forskjell på denne 
gruppen når de kommer gjennom det ordinære utdanningsløpet. Vi tror utfordringen med å sikre nok 
læreplasser til disse utdanningsløpene er at bedriftene ikke forstår gjennomføringsmodellen. De siste årene 
har vi bombardert bedriftene med ulike løp som veksling, taf, bysk, 0+4, 1+3, lærekandidater, praksisbrev og 
nå «Krafttak». Vi kan ikke forvente at bedriftene klarer å navigere i denne jungelen av veier til Svennebrevet, 
og naturlig takker dere høflig nei når dere ikke helt skjønner modellen. Dette har nok ført til et altfor høyt 
frafall fra disse utdanningsløpene. Vi ønsker likevel å videreføre samarbeidet om modellen med VO Helsfyr 
og Hellerud, men vil endre litt på modellen og kommunisere den tydeligere til våre lærebedrifter. 
 
Vi ønsker å få flere arbeidsinnvandrere fra 
tidligere Øst Europa, som de siste årene 
har bosatt seg i Norge, til å formalisere 
kompetansen sin med et svennebrev. 
Derfor gjennomfører vi stadig ulike 
teorikurs frem mot eksamen. Nytt i 2020 
var et språkkurs direkte rettet mot det å 
løse en eksamensoppgave. Vi supplerte 
med noe tegneundervisning og ren 
tømrerteori. Deltakerne hadde lang 
arbeidserfaring i Norge og utlandet, så de 
var teoretisk ganske langt fremme før de 
startet kurset. Derimot hadde de ikke 
forutsetninger for å forstå og besvare en 
eksamen på Norsk. Det var en norsklærer 
som var hovedlærer, så supplerte en 
faglærer med tegning og Harald Hansen fra 
OFT i tømrerteori. Fra kursstart og frem til 
sommerferien var fremmøtet stort sett 
godt, med gjennomsnittlig 10 av 12 
deltagere til stede hver kurskveld. Etter 
ferien møtte færre opp. Fra slutten av 
august til oktober pleide rundt halvparten 
å delta på kurset. Koronasituasjonen kan 
ha innvirket på dette, men det var bare et 
fåtall som ga beskjed dersom de ikke 
kunne komme. Mot slutten var fremmøtet 
bedre, med rundt 10 deltagere til stede de 
siste gangene. 
 
10 tok eksamen derav 9 med bestått. 
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SAMARBEID MED NAV 

Samarbeidet med NAV har i 2020 i hovedsak vært knyttet til prosjektene sammen med Voksenopplæringen. 
Etter at vi i 2018 og 2019 jobbet tett med NAV i ulike rekrutteringsprosjekter, ble vi oppfordret til å levere 
anbud på et større NAV – kurs etter modell av våre kurs i 2019. Siden disse kursene var ressurskrevende for 
oss, og gikk på bekostning av oppfølging av eksisterende lærlinger, valgte vi ikke å levere anbud. Målrettet 
Kompetanse vant konkurransen, og forstod snart at de måtte samarbeide med oss for å sikre god dialog med 
lærebedriftene. Vi har gjennom møter med kurstilbyder og kursdeltakere bistått dem med formidling 
læreplasser. 4 av deltakerne er nå i gang med læretid i våre bedrifter. Vi ser at et slikt samarbeid er mer 
konstruktivt og mindre tidkrevende, enn at vi skal ha direkte kontakten med NAV.  
 
Vi har i 2020 og bistått rådgivere og konsulenter i NAV med å formidle kontakt og informasjon til våre 
lærebedrifter.  
 
 
SPLEISELAGET LÆRLING 
 
Vi videreførte i 2020 samarbeidet med 
Spleiselaget Lærling. Spleiselaget er et gratis 
undervisningsopplegg for elever på videregående 
skole. Ved bruk av veiledere, film og 
kommunikasjon med elevene, informerer vi om 
sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter 
og velferdsgoder.  
 
I 2020 trykte vi informasjonen om prosjektet i 
Lærlinghåndboka til alle lærlingene og inviterte 
dem på samme måte som i fjor til den 
1.samlingen med årets Bransjelære kull. De har en 
bra og engasjerende presentasjon, som gjør 
lærlingene mer bevisste rundt konsekvensene av 
svart arbeid. Daglig leder sitter som representant 
for det lokale SMSØ samarbeidet i Oslo og Viken. 
 
Det har i 2020 vært litt begrenset aktivitet rundt 
Spleiselaget Lærling. De er litt avhengig av i 
komme ut til skoler og lærlinger for å få den 
direkte kontakten. Det har for det meste vært 
målrettede kampanjer i sosiale medier og ut mot 
lærebedriftene. 
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KIT- KVINNER I TØMRERFAGET   

KIT fortsetter å vokse!  

Ved utgangen av 2020 var vi 163 medlemmer på KIT sin Facebook gruppe.  
 

Vi startet året 2020 med å delta på konferanse 
om å bane vei for lærlinger og rekruttering. Der 
ble det blant annet diskutert grensesetting og litt 
tiltak bedriftene/arbeidsgiverne kan gjøre om 
det skulle oppstå enkelte situasjoner. Om jenter 
skulle bli utsatt eller være vitne til noe som ikke 
er greit, at de må kunne kontakte daglig leder, 
tillitsvalgt, verneombudet, opplæringskontorene 
eller kanskje bare kollegaen din?  
 
Vi har alle en oppgave, og det er at du/dere skal 
ha det bra på jobb. Jeg oppfordrer dere til  
å snakke med noen om noe skulle skje. Det er 
viktig uavhengig om man er mann eller kvinne. 

 
Anne Lucero Rønning deltok på BNLs 
frokostkonferanse i februar om hvilke temaer 
BNL aktivt burde jobbe med for rekruttering 
av kvinner i bygg og anlegg. Vi fikk 
informasjon om kjørereglene som de jobbet 
aktivt med i fjor, samt veien videre. Vi brukte 
også noe tid under rådgivernes samling på 
rekruttering av kvinner i bygg og anleggs 
bransjen.  
De temaene BNL skal jobbe med i 2020 er 
blant annet: 

 
- Rollemodeller 
- Synliggjøre faget 
- Karrierevei 
 

I år har vi hatt stort fokusert på rekruttering.  
Dette har ført til rekordstor søking til yrkesfag.  
Flere jenter søker seg til bygg- og anleggsteknikk.  
Det har aldri vært flere jenter som søker seg til bygg- og 
anleggsteknikk enn for skoleåret 2020-21.  
 
Mille kom tilbake i mai, etter mammapermisjon.  
I løpet av den tiden har vi sett stor aktivitet i innlegg fra 
medlemmene. Jentene deler innlegg fra sin hverdag som 
blant annet tips til arbeidstøy, hvordan bli tømrerlærling, 
beståtte svenneprøver og hjelp til lærlingplass.  
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Konkurranser er alltid populært. Vi avsluttet 2020 med  
adventskonkurranser med stor respons fra jentene.  

  

Dette var et innlegg som dukket opp på vår 
facebook gruppe i august 2020. Hun fikk en del 
respons på dette innlegget og fikk allerede en 

lærekontrakt i en av Opplæringskontorets 
lærebedrift i september! 
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SAMARBEIDSAVTALE MED LÆREPLASSGARANTI  
  
Vi videreførte i 2020 Læreplassgarantien i Oslo. Vi hadde ingenting imot å videreføre den også i det nye 
storfylket Viken, men kunne naturlig nok da ikke garantere for andre enn de som hadde hatt praksis i en av 
våre lærebedrifter. Uansett var det liten interesse i Viken å samarbeide om en Læreplassgaranti. Eneste 
kravet vi stilte var at de innførte seriøsitetsbestemmelser med krav til faglærte og lærlinger i 
fylkeskommunens byggeprosjekter og at de videreførte ordningen med lærlingkoordinatorer på skolene som 
kan sikre en sømløs overgang mellom skole og bedrift. Dette ønsket de ikke.  
 
I stedet valgte vi å tegne Læreplassgaranti for enkelt skoler og deres elever. Først ut var Nesbru vgs der 
lærling koordinator Jan Trudvang stod i spissen for samarbeidet.  
 
De samme kriteriene for garantien gjelder: 
 

• Alle fagene må være bestått 
• Karakteren 3 eller høyere i programfagene 
• Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker i Vg2 
• Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju mot slutten av Vg2 og være aktiv søker til 

læreplass 
• Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 ogVg2) 
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LÆREKONTRAKTER  
 
Antall nye lærekontrakter for 2020 ble 263. Dette var en liten oppgang fra 257 i 2019. Med tanke på dagens 
situasjon er vi meget fornøyde med så mange kontrakter. I motsetning til tidligere år har vi er markant 
økning blant 2+2 lærlinger. Mye av grunnen til dette er at de store entreprenørselskapene tidlig varslet at de 
ikke kunne ta med seg lærlinger, noe som gav våre bedrifter en god tilgang til rettighetslærlinger.  Ved 
Årsskiftet 2020/2021 var det ved Opplæringskontoret registrert 595 lærlinger i tømrerfaget. Disse fordelte 
seg på 409 aktive lærebedrifter i 2020.  I snitt er det litt under 1,5 lærling per bedrift. Vi tror det ligger 
muligheter for at dette snittet kan økes slik at vi klarer å utdanne enda flere sårt trengte tømrere.  
 
I 2020 var det flere lærlinger som begynte i læra etter det tradisjonelle 2+2 løpet. Det betyr at det var en 
reduksjon i antallet som følger TAF/BYSK løpet. Det ser vi på som positivt, siden dette løpet er best egnet for 
læretid hos de større entreprenørene. Antall lærekontrakter de siste årene:  
 

År  Totalt nye 
lærekontrakter 

Rettighet 
(2+2/TAF/BYSK) Rettighet (1+3/0+4) Voksenlærlinger Veksling 

2011 189 Lærlinger 105 Lærlinger 16 Lærlinger 68 Lærlinger 0 Lærlinger 
2012 189 Lærlinger 116 Lærlinger 15 Lærlinger 58 Lærlinger 0 Lærlinger 
2013 213 Lærlinger 126 Lærlinger 21 Lærlinger 58 Lærlinger 8 Lærlinger 
2014 192 Lærlinger 116 Lærlinger 12 Lærlinger 57 Lærlinger 7 Lærlinger 
2015 202 Lærlinger 120 Lærlinger 11 Lærlinger 71 Lærlinger 0 Lærlinger 
2016 204 Lærlinger 93 Lærlinger 10 Lærlinger 101 Lærlinger 0 Lærlinger 
2017 231 Lærlinger 92 Lærlinger 9 Lærlinger 130 Lærlinger 0 Lærlinger 
2018 212 Lærlinger 117 Lærlinger 12 Lærlinger 83 Lærlinger 0 Lærlinger 

2019 257 Læringer 116 Lærlinger  22 Lærlinger  107 Lærlinger  12 Lærlinger  
2020 263 Lærlinger  139 Lærlinger 21 Lærlinger 93 Lærlinger 10 Lærlinger 

 
LÆREKONTRAKTER HEVET 
 
Vi hevet 12 lærekontrakter i 2020. I 2019 hadde vi 45 som var en økning fra 2018. Enkelte av disse hevingene 
medfører et betydelig arbeid. Vi etterstreber alltid færrest mulig hevinger, og i 2020 har vi lyktes med å 
holde hevingene nede på ett rekord lavt tall. Mange av hevingene er feilvalg og det er vrient å forutse dette. 
Vi vet at bedriftene ofte forsøker å legge til rette, men med manglende motivasjon for faget blir det ofte en 
heving av lærekontrakten. 
 
SVENNEPRØVER  
 
I 2020 var 160 av våre lærlinger oppe til Svenneprøve. Resultatene ble som følger:  
 

39 Bestått meget godt 24,4 % 
104 Bestått (1. forsøk) 65,0 % 

13 Bestått (2. forsøk) 8,1 % 
4 Ikke bestått 2,5 % 

 
Tallene er omtrent som tidligere år.  
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TVERRFAGLIG EKSAMEN - TMF 3102  
  
Totalt i 2020 ble 80 lærlingen enten meldt opp eller 
varslet om oppmelding privatist web, til eksamen i 
tømreteori. Dette var til sommerens eksamen i juni. 
Denne gruppen må meldes opp innen 1.februar. En 
gruppe på 15 stk med stryk, eller at de ikke hadde 
meldt seg opp ble purret om ny eksamen. Frist for 
denne oppmeldingen var 15.september.  
 
Alle som går et avvikende læreløp enn 2 år på skole 
og 2 år i lærebedrift, må bestå denne eksamenen før 
de kan meldes opp til den praktiske svenneprøven. 
Uten vår hjelp med oppmelding og påminnelser, vil 
nok mange ikke bli ferdig med svenneprøven til 
normert tid. Lærlingene sliter med å gjøre dette på 
egenhånd, melder tilbake til oss da de ikke finner 
fagkode eller at de fikk krav om betaling. De tidlige 
fristene for oppmelding gjør også sitt til at mange 
ikke får meldt seg opp. De er rett og slett ikke i 
«eksamensmodus» 5-6 måneder før eksamen, så da 
går det i glemmeboka uten en påminnelse. Vi har 
også hjulpet en del medlemsbedrifter med 
veiledning for oppmelding av sine hjelpearbeidere.  
 
Vårt mål er å varsle alle med stryk eller mangler om 
oppmeldingsrutiner, men dette er den enkeltes lærling sitt ansvar. 
  
SØKNAD EKSTRAORDINÆRE MIDLER FOR 2020 
  
I 2020 ble det sendt inn 8 søknader fra Opplæringskontoret om ekstra midler på vegne av bedriftene.  Dette 
er midler som tidligere ble bevilget av UDIR, men som nå fylkene har ansvaret for.  Det er søkt om midler fra 
2 til 6 timer per uke. Det kan søkes om inntil 47 uker. Ofte er det våre konsulenter som ser og avdekker 
behovet for dette i bedriften. Midlene har ført til at flere har kunnet fullføre sin læretid med godt resultat, 
uten ville nok noen flere ha mistet sin læreplass. Ingen av denne type lærlingkontrakter ble hevet. Nå 
behovet først er avdekket så øker også forståelsen for at noen kan trenge litt mer tid eller tettere oppfølging.  
Vi søker for alle typer lærekontrakter, og for læringer som er under 25 år.  
 
LÆRLINGSENTERET FOR BYGGFAG/KUBEN – KURS  
 
I 2020 ble det på vår avdeling på Lærlingsenteret for byggfag avlagt 31 svenneprøver mot 33 i 2019. 
Noe av nedgangen skyldes at vi oppfordret bedriftene til å ha prøvene ute i bedrifter, så vi kunne ha 
senteret klart om vi måtte ta inn permitterte lærlinger på kurs.  
Kristoffer Søgaard har hovedansvaret for gjennomføring av kurs og svenneprøver på 
læringssenteret. Enkelte av svenneprøvene er utført av praksiskandidater som leier prøvestasjonen 
for prøveavleggelse.  
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I 2020 hadde vi følgende øvrig aktivitet på 
Lærlingsenteret: 
 

• 1 kurs i bjelkelag, klimavegg med 
tømmermannspanel, innsetting av dør og 
vindu á 4 dager. 

• 252 lærlinger deltok på kontraktsmøte á 1 
dag. Gjennomgang av fagets læreplan, 
utfylling av iFag, vurderingskriterier jfr. 
forskrift til Opplæringsloven, samt 
lærlingens plikter og rettigheter.  

• Vi gjennomførte 1 instruktørkurs. 
• 96 lærlinger deltok i kurs i Varme arbeider. I 

år ble dette holdt av Ramirent i deres 
lokaler på Alnabru. 

 
I tillegg ble det arrangert to konstruksjonskurs ved 
Optimera sine lokaler på Grorud. 
Det ble bygget 3 stk lekestuer fordelt på 9 inviterte deltagere pr kurs. Kursene varte fra mandag til 
torsdag kl. 08.00-16.00. Kompetanse og erfaringen deltakerne har er varierende, det blir vist god 
interesse fra alle. Alle deltagere har gitt positive tilbakemeldinger på kursets innhold og 
gjennomføring. 
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UNDERVISNING – BRANSJELÆRE  
 

Da Norge stengte ned 12. mars, åpnet vi opp nye digitale 
læringsarenaer for oppfølging og undervisning av våre lærlinger. 
Vi var allerede godt i gang og hadde planlagt for at mye av 
undervisningen vår og kurs skulle gjennomføres som egne e-
læringskurs. Men forskjellen er stor mellom å forsøke enkelte e-
læringskurs til å legge om å gjennomføre alle våre oppgaver på 
digitale plattformer. Overgangen gikk likevel knirkefritt. 
Lærebedriftene, lærlingene og ikke minst de ansatte på kontoret 
forserte digitale læringsmål mestret de nye arenaene i et tempo 
vi ikke trodde var mulig. 
 
De snudde seg rundt og fant alternative til undervisningsformer 
og presentasjonsteknikker, løsningen ble å gjennomføre de 

fleste undervisnings dagene med Microsoft-teams. Vi erfarte likevel raskt at for å sikre kvaliteten måtte vi i 
større grad kreve arbeid innlevert og at de aktivt deltok i undervisningen. Kvaliteten på det innleverte og 
resultatet på eksamen indikerer at det for de sterke kandidatene har overgangen til digital undervisning gått 
helt fint, mens det for de svake har bydd på enda større utfordringer enn ved klasserom undervisning. For 
oss som underviser er det helt klart enkelte temaer som egner seg bedre digitalt enn andre. Når det gjelder 
tegneundervisning har det bydd på store utfordringer og sikre en god oppfølging av selve tegneferdighetene. 
Det er kritisk siden den normalt har en stor plass i eksamensoppgaven.   
 
Det ble også i år planlagt fagtreff 26. august for alle de 192 lærlinger som skal ha bransjelære. Vi håpet og 
trodde dette skulle la seg gjennomføre, men måtte besluttet å ikke gjennomføre dette grunnet smittefare. Vi 
klarte ikke å overholde god nok avstand for smittevern. Dette til tross for at vi hadde et auditorium med 
plass til 300 stykker til disposisjon. 
 
Den digitale undervisningen har for det meste fungert greit, men vi ser at undervisning med fysisk oppmøte 
fungerer bedre noen av temaene vi tar for oss. I tillegg er det blitt jobbet en del med e-læringskurs som skal 
inn i IFag. Dette arbeidet er et prosjekt som blir gjort i samarbeid med Byggmesterforbundet sentralt, 
DataPower og Opplæringskontoret.  
 
TVERRFAGLIG SAMARBEID 
 
Samarbeidet mellom opplæringskontorene i regionen har stort sett foregått gjennom Lærlingsenteret for 
byggfag. I mai var det planlagt en tur til Polen for å bli enda bedre kjent med den Polske fagopplæringen. 
Vårt kontor var sentrale i planleggingen av arrangementet, og vi hadde svært mange påmeldte til 
fagseminaret. Av kjente årsaker ble ikke denne turen gjennomført. Vi håper likevel at vi kan børste støv av 
planene så snart grensene åpner igjen. For øvrig har det vært lite felles aktiviteter og møtevirksomhet på 
Lærlingsenteret i 2020. 
 
FAIR PLAY BYGG – OSLO OG OMEGN 
 
Opplæringskontoret for tømrerfaget støttet Fair Play bygg Oslo og omegn (FPBO) med 50.000, - kroner i 
2020. Mye av jobben FPBO gjør, sikrer markedstilgang for den seriøse delen av byggenæringen og bidrar til 
trygge opplæringsarenaer. 
 
Fair Play Bygg Oslo og omegn (FPBO) samler inn informasjon om kriminell eller kritikkverdig aktivitet og 
sender denne over til offentlige etater som kan kontrollere og stanse dette. FPBO har sendt 230 varsel til 
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offentlige etater i 2020 om slik aktivitet. Et varsel kan 
inneholde flere organisasjonsnummer. Noen varsler 
er oppdatert med ny informasjon, men har samme 
saksnummer.  
I tillegg har FPBO i 2020 jobbet med å få 
bedrifter/byggherrer til å forplikte seg til et seriøst 
arbeidsliv gjennom Etikkplakaten og andre tiltak. 
 
I første avsnitt i etikkplakaten kan vi lese:  
 

«Useriøse og kriminelle aktører i 
byggebransjen i Norge er et problem. Vi vil 
delta i en dugnad for en Seriøs byggebransje 
med gode lønns- og arbeidsvilkår uten 
kriminalitet. Byggebransjen skal kjennetegnes 
av sikre arbeidsplasser, like konkurransevilkår, 
trygge arbeidsvilkår, faste ansettelser, 
fagopplæring og et ryddig og forsvarlig 
arbeidsliv.  
Aktørene i næringen: byggherrer, myndigheter, 
bedrifter, mennesker og organisasjoner har alle 
et ansvar for å utvikle en bærekraftig 
byggenæring som sikrer rekruttering og 
utvikler byggfagene.» 

 
Dette er felles interesser og verdier, som vi ønsker å bidra til å kjempe for. Dessverre er det langt igjen, så vi 
ser for oss at varig engasjement.   
     
FAGNETTVERK – LOKALE LÆREPLANER VG2 TØMRERFAGET 
 
I 2020 har det dessverre vært liten aktivitet i samarbeidsprosjektene mellom skole og næringsliv i Oslo og 
Viken. Minst i Viken. Der det etter fylkessammenslåingen har vært ekstra krevende å sikre en god 
kommunikasjon når hele fylkesadministrasjonen har vært på hjemmekontor. Det etablerte nettverkene 
opphørte, og det var begrenset oversikt over hvem som var ansvarlig for å etablere nye. Det ble gjennomført 
enkelte Teams møter med opplæringskontorene, men der ble det som regel stilt flere spørsmål en det ble 
gitt svar.  
 
Erfaringsvis er det ingen som gjør noe, så vi som det store og faglig sterke opplæringskontoret i regionen, tok 
etter hvert initiativ til å reetablere de lokale nettverkene med de skolene vi naturlig rekrutterer fra. Som 
nevnt tidligere har vi inngått en samarbeidsavtale med Nesbru, og opplæringsleder Kristoffer Søgaard har 
kommet langt på vei i 2020 med tilsvarende samarbeid med skolene på Romerike.  
 
Noe bedre har det vært i Oslo. Der har vi sammen med Osloskolen og utvalgte lærebedrifter, startet arbeidet 
med å lage lokale læreplaner for opplæring i skole etter de nye læreplanene i Fagfornyelsen. Dette skal langt 
på vei være en bestilling til skolene om hva bedriftene forventer at elevene mestrer og har fått opplæring i, 
når de kommer ut i lærebedriftene etter 2 år på skolen. Pandemien har bremset progresjonen kraftig, men 
det har vært gjennomført 2 møter med bedriftene og ytterligere 2 møter med avdelingsledere på skolene og 
opplæringskontorene. 
 
Sommeren 2021 skal vi presentere de lokale læreplanene for yrkesfaglærerne, slik at de er godt kjent når 
Tømrerfaget for et eget VG2 høsten 2021. 
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UTDANNINGSPOLITISK SAMARBEID – OPPLÆRINGSKONTORENE I SPILL  
 
I et år der vi fryktet for lavere rekruttering, tegnet Opplæringskontoret for tømrerfaget omtrent like mange 
lærekontrakter som i 2019. Til sammen startet 254 læringer sin utdanning i en av kontorets lærebedrifter. 
Fordelt på 100 voksenlærlinger og 154 rettighetslærlinger. Ved årsskifte var det nær 600 tømrerlærlinger 
under opplæring i kontorets bedrifter. 
 
Vi fryktet lenge at koronakrisen skulle slå beina under den gode utviklingen vi hadde hatt i rekruttering til 
faget de siste årene. Kortsiktige profitører og kriminelle fikk en hånd ned i mange krise- og tiltakspakker, som 
ikke nådde frem til kompetansebedriftene. Arbeidslivskriminaliteten blomstret videre, og vi frykter 
fremdeles at en nedkjøling av markedet gå på bekostning av læreplasser og andelen faglærte. Vi kan fort 
miste en generasjon fagarbeidere og kunnskapsbærerne av unik håndboren kunnskap blir borte.  
 
Sammen med Byggmesterforbundet og Oslo Håndverks- og Industriforening, jobbet vi tett opp mot 
Stortingspolitikerne for å få de til å fremme tiltakspakker som mer presist traff lærebedriftene som satset på 
fagopplæring gjennom rekruttering av lokal ungdom.  
 
Allerede før pandemien har vi hatt en god dialog knyttet til hvordan vi kan sikre kompetansebedrifter med 
faglærte og lærlinger markedstilgang spesielt i Oslo regionen. Dialogen kom i gang som et etterspill av at 
flere tok til ordet for å forby bemanningsbransjen i regionen i 2019. Pandemien forsterket behovet 
ytterligere for at den ikke skulle ramme lærebedrifter og utdanningsinstitusjonene. Samarbeidet resulterte i 
et representantforslag i Stortinget fra Arbeiderpartiets Arild Grande. Der vi kan lese: 
 

«Bakgrunnen for forslagene – 70 prosent av byggenæringen opplever lavere etterspørsel og 
kansellerte oppdrag viser tall fra Byggenæringens landsforening. Koronakrisen har skapt store 
utfordringer for deler av byggenæringen. Privatmarkedet har bremset opp, og det profesjonelle 
eiendomsmarkedet ser ut til å sitte på gjerdet på grunn av den usikre situasjonen, sier Grande.  
 
Målbevisst bruk av offentlige anskaffelser, herunder forsering av vedlikeholdsoppgaver i 
kommunene, kan være et effektivt tiltak for å sikre at de seriøse bedriftene kan opprettholde 
aktiviteten og unngå permitteringer og oppsigelser i tiden fremover, mener stortingsrepresentanten.  
Når vi nå skal gjenreise landet, kan vi ikke la kriminelle eller useriøse aktører få et fotfeste i norsk 
arbeidsliv. Penger som skal brukes til vedlikehold og nye prosjekter for å få hjulene i gang, skal ikke 
havne i lomma på de som undergraver den norske modellen for et seriøst arbeidsliv, sier Arild 
Grande.» 

 
Opplæringskontorene i spill  
 
Rekruttering til faget og videreføring av fagets kompetanse var sentrale verdier når Byggmesterne i Oslo i 
1967 gikk sammen og etablerte Norges første Opplæringskontor i tømrerfaget.  
 
Siden har systemet av opplæringskontorer i Norge utviklet seg og banet vei for en ekspansjon av fag- og 
yrkesopplæringssystemet som er helt unik i europeisk målestokk. I Norge er lærebedriftene som regel 
mindre håndverksbedrifter som ikke har opplæring som sin primærvirksomhet. Et stort tilbud av læreplasser 
avhenger derfor av den avlastnings- og støttemekanismen som opplæringskontorene representerer. 
Kontorene evner å forplikte bedriftene i et opplæringsfellesskap, til fordel for både lærlinger, bedriften, 
næringen og samfunnet som helhet. De har fått en selvstendig rolle, mellom bedriftene og fylkeskommunen, 
men har i liten grad vært definert eller regulert. De siste årene har deres betydning og rolle blitt diskutert og 
kartlagt i flere forskningsrapporter. Konklusjonene har vært samstemte. Opplæringskontorene gjør en meget 
god jobb og er avgjørende for kvaliteten og volumet i fagopplæring i bedrift.  
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Likevel settes nå Opplæringskontorene og deres samspill med medlemsbedriftene i spill gjennom forslag til 
endringer av Opplæringsloven som ble lagt til høring i 2020. En vurderer nå en tydeligere regulering av 
økonomi og oppgaver og endring av kontrakts- og ansvarsforhold. Vi er bekymret for at både en betydelig 
regulering av opplæringskontorene, eller i motsatt fall, å unnlate å definere kontorenes rolle i lovverket, vil 
ødelegge det finstemte samspillet mellom lærebedrifter, fylkeskommune og opplæringskontorer. 
Forskningsrapportene antyder at det vil redusere lærebedriftenes vilje til å drive fagopplæring, og således 
bety færre læreplasser og færre læringsarenaer for de tradisjonelle håndverksfagene. I ytterste konsekvens 
vil viktig fagkompetanse og forståelse for faget gå tapt. 
 
VG3 i skole 
 
En annen rapport som var på høring i 2020, og som kan få store 
konsekvenser for fagopplæringen, var Liedutvalgets rapport. Som 
så mange ganger får, så får frafallet fra fagopplæringen mest 
oppmerksomhet. Løsningen som Liedutvalget kommer med, er også 
som så mange ganger før, å senke kravene og åpne mange fler veier 
til målet. Tittelen på utvalgets rapport er «Med rett til å mestre», 
og da sier det seg selv at det dreier seg om å sluse flest mulige 
igjennom fagopplæringstrakten enten de vil eller ikke. 
 
Det som vi er mest bekymret for, er at de likestiller opplæring i 
skole med opplæring i bedrift. Frem til nå så har VG3 i skole vært et 
dårlig alternativ til læretid i en bedrift. Nå har de som ikke har fått 
læreplass fått tilbud om et år på skole, og mulighet for å gå opp til 
en svenneprøve. De aller fleste har strøket til prøven. Forslaget til 
Liedutvalget er å styrke VG3 tilbudet for de som ikke får læreplass, 
og rigge det som et fullgodt alternativ som opplæring i bedrift.  
 
Vi mener det ville være en tragedie for yrkesfagene. Opplæringen 
for yrkesfagene består enkelt sagt av to elementer: En 
utdanningsdel og en verdiskapingsdel. Det er kort og godt umulig å 
få til en fullgod opplæring uten verdiskapingsdelen i en lærebedrift. 
Dette vil være en utvanning av utdannelsen til yrkesfagene og 
påvirke bedriftenes vilje til å ta inn lærlinger. Blir det slik at 
bedriftene som sitter lengst på «gjerdet» ved det første inntaket av 
lærlinger, blir premiert med «gratis passasjerer», fullfinansiert av skolen, vil det drepe rekrutteringen 
fullstendig. 
 
Sammen med Lærlingsenteret for byggfag kom vi med følgende innspill til høringen:  
 

«Lærlingsenteret for bygg- og elektrofag støtter ikke her BNL sin uttalelse. Vi er ikke enig i at VG3 i 
skole skal rigges og kvalitetssikres som et fullgodt alternativ med praksis/læretid i bedrift. VG3 i skole 
må videreføres i den formen det har i dag med 1 års opplæring i skole. Dette året skal kvalifisere 
kandidatene til verdiskapningsperiode i bedrift. Den må dokumenteres gjennomført med 1-1,5 års 
praksis i bedrift før fag-/svennebrev utstedes. 
 
Lærlingsenteret mener VG3 i skole derfor må endres fra å hete «skoleløp som gir yrkeskompetanse» 
til å hete «forberedende til arbeidslivet» på lik linje med «studieforberedende». Verdiskapning i 
bedrift er en avgjørende del av yrkeskompetansen.» 
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BEMANNING 
 
Kontoret har i 2020 hatt følgende bemanning: 
 

• Marianne Kristiansen, Administrasjonskonsulent  
• Kristoffer Søgaard, Opplæringsleder 
• Per Prestmarken, Opplæringskonsulent med faglig ansvar på Romerike, Oppland og deler av Oslo 
• Rune Lundgard, Opplæringskonsulent med faglig ansvar i Asker/Bærum, Buskerud og deler av Oslo 
• Trond Asmyhr, Opplæringskonsulent med faglig ansvar på Romerike, Hedmark og deler av Oslo 
• Mille Maalstad, Opplæringskonsulent Follo, Østfold og deler av Oslo, prosjektansvarlig for KIT og 

rekruttering (svangerskapspermisjon frem til 17. mai 2020) 
• Anne Lucero Rønning, vikar opplæringskonsulent (frem til 31. juli 2020) 
• Eirik Topaas, Opplæringskonsulent Oslo (fra 1. desember 2020) 
• Harald Hansen, Daglig leder 

 

 
 

 
 
 
ØKONOMI 
 
OFT sin økonomi er god. Noe av foreningens kapital er plassert i en konservativ fondsportefølje med aktiv 
forvaltning. Disse plasseringene gav i 2020 en betydelig bedre avkastning enn høyrentekonto. Styret 
vurderer fortløpende plasseringene gjort i fondsporteføljer. I 2020 har vi fortsatt investeringene i E-læring 
kurs for våre lærlinger, som avskrives over 1-5 år. Kontoret jobber kontinuerlig for å effektivisere og sikre 
andre finansieringsmodeller for å betale ut høyest mulig andel av lærlingtilskuddet til bedriftene. I 2021 
foreslår vi nok en gang å øke bedriftenes andel med 1 prosent. Bakgrunnen er blant annet årets driftsresultat 
på 2 257 362,- kroner. 


	Årsrapport for 2020        23. mars 2021
	I 2020 ble det holdt en generalforsamling, seks styremøter og et styreseminar med de ansatte. Styret har bestått av Dag Filip Evensen (styreleder), Pål Øye (nestleder), Tommy Musæus, Ingrid Børresen og Bjarne Tokheim (styremedlemmer) samt Joachim Hage...
	LÆREKONTRAKTER HEVET
	SVENNEPRØVER


