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Sammendrag 
Året 2021 var det 54. virkeåret for Opplæringskontoret for tømrerfaget. 
Pandemien herjet. Likevel tegnet vi rekordmange lærekontrakter. 
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Årsrapport OFT 2021        3. april 2022 
 
 
 
GENERALFORSAMLINGER OG STYREMØTER  
 
Året 2021 var det 54. virkeåret for Opplæringskontoret for tømrerfaget. 
Ordinær generalforsamling ble holdt tirsdag 4. mai 2021 på Microsoft Teams.  
 
I 2021 ble det holdt en generalforsamling, seks styremøter og et styreseminar med de ansatte. Styret har 
bestått av Einar Johansen (styreleder), Pål Øye (nestleder), Tommy Musæus, Ingrid Børresen og Henrik 
Sætrang (styremedlemmer) samt Joachim Hage og Henning Eskeland (varamedlemmer).  
 
Styremedlem Ingrid Børresen måtte trekke seg fra styret i Opplæringskontoret for tømrerfaget da hun byttet 
arbeidsgiver i desember 2021. 2.varamedlem Henning Eskeland deltar mer på styremøter og styrearbeid. 
 
Kontoret har adresse i Østre Aker vei 24, 0581 Oslo. 
 
2021 – I KORTE TREKK  
 

• Vi løste arbeidshverdagen i en pandemi på en særdeles god måte 
• Vi rekrutterte hele 57 nye lærebedrifter  
• Vi utviklet flere e-læringskurs og knyttet til oss flere samarbeidspartnere 
• Vi tegnet 318 lærekontrakter og hadde 663 løpende lærekontrakter ved årsskifte 21/22 
• Vi gjennomførte tømrerteorikurs for praksiskandidater i samarbeid med Kuben og VO Helsfyr 
• Vi gjennomførte språkkurs for tømrere i samarbeid VO Helsfyr 
• Vi oppdaterte kurs i smittevern på byggeplass 
• Vi gjennomførte praktiske perfeksjoneringskurs rettet mot svenneprøven 
• Vi deltok i arbeidet med å definere innholdet i de nye læreplaner 
• Vi deltok i arbeidet med høringssvar til ny Opplæringslov 
• Vi videreførte Læreplassgarantien  
• Vi videreførte samarbeidet med «Spleiselaget – Lærling» 
• Vi videreførte nettverket Kvinner til tømrerfaget (KIT) 
• Vi gjennomførte intern kompetanseheving med kurs og samlinger 

 
OPPSUMMERING 
 
Så ble også 2021 et år man skulle gjøre det meste hjemmefra. Da nyttårstalen var ferdig var vi som så mange 
andre klare for å legge 2020 bak oss. Vaksinen skulle gi oss hverdagen tilbake, og pandemien skulle bli 
historie. Sånn ble det ikke... 
 
Likevel ble 2021 et år vi ikke skulle være foruten. Et år hvor vi lærte oss å leve side om side med en pandemi, 
og fortsatte vår egen utvikling digitalt. Bedriftene fikk mer oppdrag, men mange gjestearbeidere hadde reist 
hjem. Og dermed var det duket for rekordmange lærlinger. For skal man bygge en stabil arbeidsstamme er 
det bare en vei som er sikker. Rekruttering igjennom fagopplæring. 
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NYE LÆREBEDRIFTER  
 
Med et håp om at en normal arbeidshverdag skulle komme tilbake, satte vi tidlig i 2021 i gang jakten etter 
nye lærebedrifter. Det viste seg raskt at det var unødvendig. Med en enorm etterspørsel etter arbeidskraft 
og lærlinger var det heller bedriftene som jaktet på oss, og spurte om vi hadde ledige lærlinger. Hele 57 nye 
lærebedrifter skrev vi samarbeidsavtale med i 2021. En jevn økning også tidligere år, er det nå nærmere 500 
lærebedrifter vi samarbeider med. Dette viser at arbeidet vi gjør er synlige for bedriftene, og at flere nå 
ønsker å rekruttere egne tømrere gjennom fagopplæring. Med en såpass solid vekst var det nødvendig å 
styrke laget. På tampen av 2021 ansatte vi Jostein Larsen. Jostein har bakgrunn både som Byggmester og 
yrkesfaglærer. Ekstra bra var det at han kommer Østfold, med tanke på vi ønsker å øke nedslagsfeltet vårt, 
samt å gi en enda bedre oppfølging i Follo området. Det er mange bedrifter i denne regionen som ikke er 
tilknyttet et opplæringskontor, og som ikke er aktive lærebedrifter.  
 
Vi opplever også en stadig større positivitet fra fylkene som anbefaler bedriftene som tar kontakt direkte 
med de om å kontakte oss for godkjenningen. 
Så vi fortsetter å øke medlemstallet, og vi jobber kontinuerlig med å nå ut til nye bedrifter.   
 
INSTRUKTØRKURS – IFAG  
 
Dessverre ble nok et år preget med pandemi, og instruktørkurs måtte dessverre utgå. 
For at vi ikke skal være avhengige av fysiske samlinger for instruktørene fremover, satte vi i 2021 i gang et 
arbeide med å utvikle nye e-læringskurs for lærebedriftene. Vi tenker dette blir 3 forskjellige kurs. Et for 
daglige ledere som tar for seg hvordan gjøre bedriften din attraktiv i kampen om arbeidskraften. Et kurs for 
faglig ledere der lærer man om plikter og oppgavefordeling i fagopplæringene. Og et siste kurs for 
instruktørene som vil ta for seg noen av utfordringene med å overføre kompetanse gjennom praktisk arbeid. 
Dette arbeidet vil starte for fullt i 2022 og ferdigstille kursene til august/september. 
                                                                                
PROFILERING  
 
Vi har fortsatt å synliggjøre oss selv, og tømrerfaget i 2021. Dette året 
har vi hatt et spesielt fokus på TikTok som har tatt ungdommen med 
storm. Med god hjelp fra noen lærlinger fikk vi en god start på å bli 
synlige, og vi har hatt stor suksess med tidligere tømrerlærling Katarina 
Solend som har lagd filmer for oss. Vi oppfordrer fortsatt bedriftene til å 
kjøpe banner, for å profilere den viktige jobben de gjør med å ta inn 
lærlinger.  
 
I samarbeid med Hultafors delte vi ut gensere til alle VG2 Tømrerfaget 
elevene på skolene i tidligere Akershus. I Oslo har vi delt ut genserjakker 
til elever sponset av Optimera. Dette for at vi tidligere skal komme i 
kontakt med elevene, og for å tidligere kunne markedsføre kontoret 
vårt.   
 
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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ADMINISTRASJONS- OG OPPFØLGINGSSYSTEMET IFAG 
 
IFag har utviklet seg i 2021 med tilpasninger og endringer for vårt behov. Samarbeidet med Datapower som 
er leverandøren holder seg fremdeles godt. 
 
Vi har fått inn endringer som gjør at verktøyet gir oss god og enkel oversikt for oppfølging av lærlinger, samt 
enkel tilgang til informasjon og rapporter. 
 
Endringer for å kunne gjennomføre bedre oppfølging av lærebedriftene har vist seg vanskelig å løse i iFag. 
Vi vil derfor benytte annen plattform (Dynamics) for å gjennomføre dette på en god måte. iFag er 
modersystemet og Dynamics vil hente info fra iFag. 
 
Utviklingen av Dynamics har vært liten i 2021. Vi har hatt utfordringer med riktig import av informasjon, 
samt det å skape utformingen og mulighetene vi ønsker. Vi ser frem til å få dette på plass i 2022. 
Dynamics vil fungere som et hjelpemiddel for bedriftsoppfølging, kommunikasjon, arkiv og plattform for 
oversikt over samarbeidspartnere og tjenester. 
  
Vi hadde plan om å informere og få bedriftene mer med i iFag for enklere sammen ha oversikt og oppfølging 
av lærlingene. Her har vi ikke kommet så langt som vi ønsket. Flere bedrifter er nok kjent med at verktøyet 
er tilgjengelig, men bruken blant våre bedrifter har økt lite. 
  
Mange av våre lærlinger bruker iFag på en god måte ca. 60 % er ajour på timeregistrering.  
De resterende 40% er fordelt ca. Likt. En andel som har nylig begynt og ikke påbegynt timeregistrering da de 
ikke har fått innføring i bruk. En annen andel ligger mellom 3-16 uker etter. Mens den siste andelen er de 
som ligger etter 16 uker +. 
 
Ved besøkene våre følger vi opp dette og bistår så godt vi kan med å få alle med. 
  
Vi har også flere lærlinger nå som gjennomfører egenvurdering i iFag som gir oss og bedriften verdifull 
informasjon om hvor de står i utdanningen. 
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Som i 2020 har alle nye lærlinger fått 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. 
 
Ved opplæringskonferanse i Bergen 30.09-01.10.2021 fremmet vi iFag og e-læringen ovenfor de andre 
opplæringskontorene. Ett av de andre kontorene benytter iFag i dag og vi er i god dialog med 
Bergenskontoret som besøker oss i april 2022 for å bli bedre kjent med verktøyet, før de også tar det i bruk. 
 
DIGITAL OPPFØLGING OG UNDERVISNING 
 

Den digitale oppfølgingen med kurs, undervisning og møter med 
lærlinger og bedrifter, ble videreført i 2021 i alle periodene Norge var 
preget av nedstengninger på grunn av Covid-19 samfunnet. Likevel har 
det vært flere perioder i 2021 da vi kunne være på hjul og foreta 
besøkene og oppfølgingen på byggeplass.  
 
Dessverre kom gjenåpningen av samfunnet veldig sent slik at det var 
begrenset med klasseromsundervisning. Verst har dette gått utover de 
svakeste kandidatene og i tegneundervisningen. Med obligatorisk 
testing og intensiv eksamensforberedende kurs, lykkes vi likevel å løfte 
alle frem til eksamen. Eksamensresultatet ble omtrent som tidligere år. 
 
Det øvrige pensumet på Bransjelære VG3 ble etter hvert godt supplert 
av stadig nyutviklede e-læringskurs. Det ble i 2021 lagt en stor jobb 
både fra Opplæringskontoret, Byggmesterforbundet og Datapower 
med å videreutvikle og lage nye e-læringskurs for hele bransjelære 

VG3. Disse kursene ble åpnet for lærlingene på iFag i forkant av at lærlingene skulle møte til undervisning. På 
denne måten kunne vi halvere tiden lærlingen trengte å være borte fra jobb for å tilegne seg den teoretiske 
kompetansen i læreplanene.  
 
En god periode med lite smitte åpnet for at vi kunne starte 
2021/22 bransjelære undervisningen med et “kick-off" 
arrangement på Kuben Yrkesarena 22. september. Hele 210 
lærlinger var samlet denne dagen. Denne åpningen ble et 
vellykket arrangement. I tillegg til åpning og avslutning ved 
Opplæringskontoret fikk vi innslag som:  
 

• Tømrerfagets historiske utvikling v/ Øivind Ørnevik, 
Byggmesterforbundet 

• Arbeidsgiverorganisasjon v/ Frank Pedersen 
• Arbeidstilsynet -RVO – A-krim V/ Lars Mamen 
• Spleiselaget v/Cathrine Jørgensen 
• Underholdning v/Halvor Johansson 
• Partene i et organisert arbeidsliv LO v/Jonas Bals 
• Ergonomi, kosthold og trening. v/Emmy Schmidt og 

Marius Monssveen  
 
  

http://www.ifag.no/
http://www.m.ifag.no/
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E-LÆRING 
 
Etter å ha mestret overgangen til digitale plattformer på en fremragende måte, har vi fortsatt å utvikle flere 
e-læringskurs. Vi har nå kommet så langt i utviklingen av e-læringskurs at vi kan gi en meget god opplæring 
på de fleste områder. Samarbeidet med Sintef har også båret frukter og alle våre lærlinger har nå tilgang til 
en fullversjon av Byggforskserien. Samarbeidet med Byggmesterforbundet blomstret også opp igjen i 2021. 
Godt hjulpet av spesielt Øivind Ørnevik i Byggmesterforbundet, som skrev mye av innholdet til mange av 
kursene, har vi utviklet e-læringskurs i 2021. 
 
Vi samarbeidet i 2021 med Byggeveiledning. Byggeveiledning har lang erfaring med å lage gode digitale kurs 
på en enkel presentasjonsform, tilpasset en pedagogisk plattform for de som har lese- og skriveutfordringer. 
Samarbeidet gikk ut på å lage filmer som vi skulle bruke i e-læringskursene, der manuset til kurset ble lest 
opp, mens film og bilder gikk over skjermen. Vi fikk laget utrolig mange gode filmer som skal brukes på de 
yrkesforberedende kursene på VG1 nivå. Vi avsluttet samarbeidet med Byggeveiledning 1. november 2021. 
 

- Bygningsfysikk 
- Lover, regelverk og standarder 
- Miljø- og bærekraft i byggenæringen 
- Samhandling på byggeplass 
- Tømrerfaget og byggeskikkens 

historie 
- Byggforskserien (bli kjent med 

Byggforsk) 
- Bruk av stillas og fallsikring 
- Anhukning, stropping, signalgiving og 

arbeidsutstyr 
- Introduksjonskurs tømrerfaget - 

yrkesforberedende (videreutviklet fra 
basiskunnskap for tømrerfaget) 

 
Dette er kurs som har kommet i tillegg til de 
kursene som ble utviklet i 2020 som er 
følgende:  
 

- Praktisk matematikk, tegning og tegningsforståelse 
- Svenneprøven for tømrerfaget 
- Smittevern på byggeplasser 
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LÆRLINGPRISEN 2021 
 
Lærlingprisen er en pris vi gledelig deler ut. Normalt gjøres dette på generalforsamlingen, men etter en 
vellykket overlevering på byggeplass i 2020 syns vi dette var en bedre og hyggeligere måte å gjøre det på. 
Kristoffer og Mille satte seg i bilen og kjørte til Nesodden for å overrekke det gjeve symbolet på en fantastisk 
læretid til Christoffer Horten hos vår medlemsbedrift Søgnen AS. 
 
Innstillingen lød som følgende: 
Christoffer hadde praksisplass hos oss en 
periode høst 2016 og vår 2017 og viste 
allerede da en genuin innstilling til 
tømrerfaget og arbeidsplassen. Vi var da 
svært fornøyd med at han søkte 
lærlingplass hos oss i Tømrerfirma Søgnen 
AS. Han startet lærlingtiden hos oss 
august 2018. Tross hans ekstra utfordring 
med hørselshemning fant han fort sin 
plass i arbeidslaget og sammen utviklet vi 
en god måte å kommunisere på slik at han 
skulle føle seg inkludert. Takket være 
Christoffer sin positive holdning og 
arbeidsmoral skulle det vise seg at han blir 
en viktig ressurs for bedriften i løpet av 
lærerløpet. Han har hatt en stigningskurve 
både i faglig og sosial utvikling som kun 
har pekt oppover. Per dags dato kan vi 
med trygghet si at han er 90 % tømrer 
allerede. Han utviser høy arbeidsmoral og 
har alltid respektert arbeidstider og 
forventninger som stilles til han. Han 
håndterer alt av verktøy med respekt og 
utfører arbeidet med langt høyere kvalitet 
enn hva vi kunne forvente av en læregutt 
på nåværende tidspunkt. Han utviser 
trygghet og faglig kompetanse i de oppgavene han blir gitt. Han har fått erfaring i alt fra kompliserte 
konstruksjoner, nybygg, rehabilitering og detaljert finsnekring. Han leverer ferdig utført produkt av høy 
kvalitet og evner å vurdere forskjellige vinklinger på hvordan angripe oppgaven. Han er aldri redd for å 
spørre om veiledning og diskuterer gjerne løsninger på et faglig nivå. Med andre ord Christoffer er hel ved og 
det er ingen tvil at han blir en tømrer av meget høy kvalitet. Han vurderes av oss i firma som en eksepsjonell 
læregutt som fortjener en ekstra utmerkelse for sin innsats, holdning og ambisjon i tømrerfaget. 
 
Sammen med diplom fulgte det med en pengegaver på kr. 20.000,- 
Vi gratulerer! 
 
REKRUTTERING 
 
Som normalt, 1. mars gikk søknadsfristen ut for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2021-2022 i 
samtlige fylker. Tallene viser en liten økning av søkere til VG1 Bygg og Anlegg. Nytt i år har vært VG2 
tømrerfag så der vil ikke tallene kunne sammenlignes enda. Fortsatt dominerer guttene søkertallene til bygg- 
og anleggsteknikk, men vi ser stadig en økning bland jentene, noe vi syns er gledelig for fremtidens 
kjønnsbalanse. 
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Det jobbes målrettet med rekruttering, inkludering og økt mangfold hver eneste dag, både på byggeplasser i 
skolene, og i bedriftene.  
 
Mest gledelig, knyttet til rekruttering i 2021, var at andelen som får læreplass øker og er høy.  
Vi får ut 196 elever fra skolene i vårt område. Det er en enorm økning hvis vi tar gjennomsnittet på 130 
elever de siste 10 
årene. Dette ville aldri 
vært mulig uten et godt 
samarbeid med skolene 
og mange gode 
lærebedrifter som gang 
på gang tar inn unge 
håpefulle. 
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. 
 
FAGFORNYELSEN 
 
Høsten 2021 trådte de nye læreplanene i kraft og tømrerfaget fikk igjen et eget VG2. Etter innføringen av 
Kunnskapsløftet i 2008 har tømrerfaget delt det andre året på VGS med betong-, mur- og stillasfaget. 
Byggmesterforbundet har lenge ment at dette har vært den riktige veien å gå. Omfanget og fagets 
kompleksitet, krever mer fordypning og enfaglig fokus i videregående skole. De nye lærerplanene er 
omfattende og komplekse.  

Fra nyåret 2022 fases også Fagfornyelsens læreplaner inn for VG3 Opplæring i bedrift. Disse læreplanene 
skiller ikke lenger mellom produksjon og teori. Læreplanmålene inneholder gjerne elementer fra begge 
deler. Sammen med Opplæringskontorene jobbet vi i 2021 med å bryte læreplanene ned i ulike eksempler 
på arbeidsoppgaver og delkompetanse. Dette skal danne grunnlaget for vurderinger i bedrift og definere 
hvilke emner som må dekkes ev teoriopplæring.  

Alle lærebedrifter vil få dette tilgjengelig tidlig i 2022. 

NY OPPLÆRINGSLOV – OPPLÆRINGSKONTORENES ROLLE 
  
20.12.2021 var fristen for å levere innspill til ny Opplæringslov. Opplæringsloven er en av landets viktigste 
lover, fastslår kunnskapsdepartementet i høringen. For oss i Opplæringskontoret for tømrerfaget, styrer den 
langt på vei mye av vår arbeidshverdag og regulerer kvaliteten i fagopplæring og rekrutteringen til 
tømrerfaget.  
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Et av de punktene som hadde skapt mest storm i vannglasset de siste årene var 
hvilken rolle Opplæringskontorene skulle ha i et nytt lovverk. Skulle de 
fremdeles defineres som en lærebedrift, skulle de defineres i loven som noen 
annet enn en lærebedrift eller skulle de ut av lovverket og operere som en 
kommersiell aktør som tilbyr tjenester. For oss i OFT var dette selvsagt svært 
viktig.  
  
Som landets første Opplæringskontor har OFT vært med på å stake ut kursen for 
de bestemmelsene i lovverket som gjør at Opplæringskontorene kan stå med et opplæringsansvar, mens de 
tilsluttede medlemsbedriftene står for den praktiske opplæringen av lærlingene. Det systemet av 
Opplæringskontor Norge har utviklet, har banet vei for en ekspansjon av fag- og yrkesopplæringssystemet 
som er helt unik i europeisk målestokk. Det har vært mange utfordringer på veien. Omfattende reformer 
som har skapt frustrasjon blant håndverksbedriftene, nedgangskonjunkturer, perioder med storstilt import 
av utenlandsk arbeidskraft og en krevende pandemi. Gjennom disse utfordringene har OFT, sammen med 
mange andre Opplæringskontor, vist at en fagopplæringsmodell med solide Opplæringskontor klarer å 
opprettholde en stabil tilgang på gode læreplasser.  
  

Læreplasser kan ikke vedtas gjennom et statsbudsjett, det 
er avhengig av at enkeltbedrifter stiller opp, og at noen 
kan være et bindeledd opp mot skoler, fylkeskommune 
og i formidlingen. Dette er Opplæringskontorene gode på. 
Primærformålet til Opplæringskontorene er utdanning og 
fagopplæring. Primærformålet til en bedrift er å drive 
produksjon. Skal disse produksjonsbedriftene forplikte 
seg til å drive fagopplæring, må de føle seg trygge på at 
de underveis kan få den nødvendige hjelp og støtte de 
trenger til å håndtere reglene for opplæring, fagets 
læreplaner, konflikter, teoriopplæring, oppmelding til 
prøver og annet. Opplæringskontoret har nå i 55 år vist at 
det evner å forplikte bedriftene i et slikt 
opplæringsfellesskap. Dette til fordel for både lærlinger, 
bedrifter, næringen og samfunnet som helhet. 
  
Sammen med Byggmesterforbundet og et engere utvalg 
av andre tilsluttede Opplæringskontor, gjennomførte vi 
en ryddig og god prosess og leverte et godt 
høringsinnspill. Vår rolle og daglig leders rolle som leder 
av en arbeidsgruppe i NHO sitt forum for 
Opplæringskontor, påvirket nok til at en samlet bransje, 

fagopplæringsmiljø og deler av fagforeningen leverte nokså like innspill i tråd med våre synspunkter til 
hvordan god fagopplæring skal gjennomføres. 
  
Høringsinnspillene kan leses her: Høring ny opplæringslov 
 
BEDRIFTSBESØK 
 
Da vi måtte holde oss hjemme i 2020 ønsket vi å komme mer ut til bedriftene i 2021. Uheldigvis ville viruset 
holde oss på hjemmekontoret i store deler av 2021 også. Men da vi har sett en åpning for å komme oss ut 
har vi benyttet sjansen og sneket oss ut av hjemmekontoret og tatt besøk hos flere av bedriftene. Med et 
økende medlemstall har det vært umulig å besøke alle, men vi har startet prosessen. Så vil vi komme ut til 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-opplaringslov/id2868810/?expand=horingssvar&lastvisited=undefined
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flere i 2022 og i tiden fremover. Et hyggelig avbrekk i vår hektiske hverdag er gode samtaler med bedriftene. 
Og vi håper dere tar dere tid til en kaffekopp når vi kommer innom. 
 
INTEGRERING GJENNOM FAGOPPLÆRING – VOKSENOPPLÆRING 
 
I 2021 var det kun klassen på Hellerud som fremdeles var i gang. Denne klassen følger et vekslingsløp. 
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. Klassen er ferdig sommeren 2022. Det planlegges for en ny klasse høsten 2023. 
Opplæringskontoret for tømrerfaget støtter prosjektet, og har uttalt at et rekrutteringsløp gjennomført etter 
en vekslingsmodell er et løp vi ønsker å støtte og rekruttere bedrifter til. 
 
Vi videreførte også tilbudet om språkopplæring med mål om å få tilstrekkelig språkkompetanse for å kunne 
forstå og besvare en yrkesteori eksamen på norsk. Kurset er rettet mot arbeidsinnvandrere fra tidligere Øst 
Europa, som de siste årene har bosatt seg i Norge. Målet er de etter eksamen skal få formalisert 
kompetansen sin med et svennebrev.  
 
Vi supplerte kurset med noe tegneundervisning og ren tømrerteori, men det er en norsklærer som var 
hovedlærer. Det har vært en god måloppnåelse for deltakerne på kurset, og kurset må sies å være vellykket i 
sin gjennomføringsmodell. Likevel opplever vil liten interesse for kurset og det er vanskelig å rekruttere. Vi 
har støttet de to første kursene med betydelige læremidler og undervisning. Skal vi videreføre dette kurset 
forutsetter det at det er tilstrekkelig økonomi i prosjektet til å kjøpe de læremidlene og kursene vi tilbyr. Vår 
rolle kan også kun omfatte formidling og rekruttering 
 

 
Foto: NDLA, Hellerud vgs 
 
SAMARBEID MED NAV - MÅLRETTET KOMPETANSE 
 
I 2021 hadde vi ingen prosjekt eller aktivitet for eller i samarbeid med NAV. Dessverre opplevde vi liten 
uttelling i form av påbegynte læreløp eller inngått arbeidsforhold i tidligere prosjekter. Vi ser også at 
arbeidet med NAV prosjekter er ekstremt ressurskrevende. Vi besluttet derfor i 2021 å la andre ta disse 
kursene og at vi heller kan bistå med det vi er gode på, nemlig å rigge et fagopplæringsløp når en lærling 
starter i bedrift. Den aktøren som langt på vei har tatt over flere av de kursene vi gjennomførte i regi av NAV 
heter Målrettet kompetanse. I 2021 bisto vi dem med informasjon om mulige opplæringsløp og veien til 
Svennebrevet for kursdeltakerne samt å formidle kontaktinformasjon til aktuelle lærebedrifter. 
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Dessverre ser vi at denne gruppen er svake søkere. Av de fulle klassene som gjennomfører 
introduksjonskurset, er det kun en 4-5 kandidater som er aktuelle for å begynne på et læreløp. Vi mener 
NAV må bli mye bedre på å velge kandidater som faktisk vil og er klare for å starte som lærling i bedrift. 
 
SPLEISELAGET LÆRLING 
 
Vi videreførte i 2021 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.  
 
Vi informerer om prosjektet i 
Lærlinghåndbok til alle lærlingene. 
Spleiselaget deltar på et årlig seminar med 
alle lærlinger som skal ha 
bransjelæreundervisning. De har en bra og 
engasjerende presentasjon, som gjør 
lærlingene mer bevisste rundt 
konsekvensene av svart arbeid. Daglig leder sitter fremdeles som representant for det lokale SMSØ 
samarbeidet i Oslo og Viken. Spleiselaget er en del av SMSØ samarbeidet. 
 
KIT- KVINNER I TØMRERFAGET 
 
Ved utgangen av 2021 var vi 207 medlemmer på KIT sin Facebook 
gruppe.  
 
I løpet av 2021 har vi sett stor aktivitet i innlegg fra medlemmene. 
Jentene deler gledelig fra sin hverdag med blant annet tips til 
arbeidstøy, hvordan bli tømrerlærling, beståtte svenneprøver og 
hjelp til lærlingplass som Freselam. Hun delte sitt ønske om 
læreplass på KIT. I september fikk hun læreplass i en av våre medlemsbedrifter.  
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Januar 2021 opprettet Opplæringskontoret for tømrerfaget 
egen konto på Tik Tok @blitomrer. Gruppen har i dag over 
7.000 følgere. Med god hjelp fra noen lærlinger fikk vi en 
god start på å bli synlige. 
 
Her har tidligere lærling i Opplæringskontoret for 
tømrerfaget, Katarina Solend bidratt stort! Hun gjør en 
kjemp innsats for å rekruttere flere jenter til faget���� 

 
I februar ble det opprettet Snap gruppe av ett av 
medlemmene i KIT og har i dag godt over 60 
følgere. 

Snap viser seg å være en god plattform for jentene. Her er 
mange av jentene aktive med å dele sin hverdag på 
byggeplass, utfordringer med toaletter, klær osv.  
 

 
Det har også vært flere leverandører som har ønsket å samarbeide med oss, blant annet Hultafors som blant 
annet stilte med flotte premier til årets adventskonkurranse. 

 
På årets siste konkurranse ba vi jentene om hjelp til å finn gode 
argumenter for hvorfor jenter skal velge byggfag. Her fikk vi mange 
gode tilbakemeldinger som vi tar med oss videre i arbeidet med å 
rekruttere flere jenter til tømrerfaget. 
 
   
 
 
 
  

Ikke bare fordi vi 
selv har lyst, men 

vise andre jenter at 

det mulig  

Fordi byggfag er de 2 morsomste årene jeg 
har hatt på skolen, og får masse utvikling 

både teoretisk og i praksis! Byr på 
utfordringer både psykisk og fysisk som 
skaper god utvikling, fullt av variasjoner i 

hverdagen  

Flere jenter burde velge byggfag fordi en blanding av 
begge kjønn skaper en bedre arbeidsplass! Tror det er 

mange jenter/kvinner som kunne passet bra i 
byggebransjen men som lar være pga et sterkt 

mindretall. Kanskje om det fantes flere synlige forbilder 
gjorde at flere følgte drømmen og ikke strømmen. 

Utenom det er det ingen ulempe å være litt handy  

Velg byggfag om d e d du vil. Ikke la andre sett 
din grense. Goe arbeidstide og mye læring og 

mestringsfølelse.  
Også blir det jo bedre arbeidsmiljø der begge 
kjønn er representert, det gjeld jo alle yrker. 

E du på rette plassen e d ikke kjønn som bestem 
kordan du blir behandla. Da e du ikke 

jentetømrer, du e tømrer. 

Mestringsfølese, 
selvstendighet og uendelig 

med muligheter til 
videreutdanning. Jeg er 

fortsatt i bransjen men ikke så 
mye på byggeplass lengre, 

stortrives hele veien.  
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SAMARBEIDSAVTALE MED LÆREPLASSGARANTI 
 
Vi videreførte i 2021 Læreplassgarantien i Oslo. Vi ser ingen 
interesse fra Viken Fylkeskommune for å ha en 
læreplassgaranti på fylkesnivå. Vi forsøkte derfor ikke å få 
dette til i 2021. Likevel ønsker vi å stille en læreplassgaranti 
ovenfor elevene på de skolene der ledelsen aktivt viser at de 
satser på et samarbeid mellom skole og næringsliv. Et av 
virkemidlene for å få til dette gode samarbeidet er å satse på 
en lærlingkoordinator. Nesbru VGS i Bærum gjør det. Derfor 
er det naturlig for oss å stille en læreplassgaranti ovenfor 
elevene på Nesbru. Vi håper flere skoler følger etter. Vi vet at 
en lærlingkoordinator bidrar til å sikre en sømløs overgang 
mellom skole og bedrift. 
 
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) 

 
LÆREKONTRAKTER 
 
I 2021 signerte vi 337 nye lærekontrakter. Dette er god en økning med 70 stk. fra 2020 hvor vi signerte 267 
stk. (19% økning). Med det 2021 har hatt å by på er vi godt fornøyd med økningen, da vi hadde sett for oss 
noe tilsvarende 2020 i antall kontrakter. Noe av grunnen for denne økning kan sees i sammenheng med at 
flere bedrifter har mistet arbeidskraft ved at flere av arbeiderne fra utlandet ikke reiste tilbake til Norge 
etter hjemreise grunnet pandemien. Flere bedrifter har da satset på lærlinger istedenfor å lære opp ny 
utenlandsk arbeidskraft. 
  
31.12.2021 har Opplæringskontoret for tømrerfaget 663 lærekontrakter fordelt på 327 bedrifter. 
I snitt 2 lærlinger pr bedrift, i 2020 var snittet litt under 1,5 lærling per bedrift.   
 

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 
2021 337 Lærlinger  189 Lærlinger 17 Lærlinger 131 Lærlinger 0 Lærlinger 
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LÆREKONTRAKTER HEVET 
 
I 2021 hevet vi 61 lærekontrakter som er en økning fra 2020 hvor vi hevet 12. Noe av årsaken er nok også 
etterslep fra 2020-2021. 
 
Mange av disse hevingene er ressurskrevende arbeid og vi vil alltid jobbe for å ha så få hevinger som mulig. 
Men mange av disse hevingene er feilvalg. Vi ser at det er riktig at disse lærekontraktene blir hevet for å 
skape læreplass til de som har ønske om å gjennomføre tømrerutdanningen.  
En annen årsak til flere hevinger i 2021 er at vi har hevet flere som står i lengre åpent avbrudd, de kan 
signere seg inn med ny lærekontrakt når de er klare for å komme tilbake. Dette er tilfeller hvor det er avtalt 
mellom lærling og bedrift at arbeidsforholdet skal/er avsluttet. 
 
SVENNEPRØVER 
 
I 2021 ble det gjennomført 175 svenneprøver av våre lærlinger. 27 svenneprøver ble gjennomført ved 
Lærlingsenteret.  
 

 2021 2020 2019 2018 
Antall svenneprøver 175   168   168   137   
Bestått meget godt 41 23,40 % 41 24,40 % 43 25,59 % 34 24,81 % 
Bestått 1. forsøk 126 72,00 % 112 66,66 % 116 69,04 % 91 66,42 % 
Bestått 2. forsøk 2 1,14 % 8 4,76 % 4 2,38 % 3 2,18 % 
Ikke bestått 8 4,50 % 15 8,92 % 9 5,35 % 12 8,75 % 

 
TVERRFAGLIG EKSAMEN - TMF 3102 
 
Totalt i 2021 ble 81 lærlingen enten meldt opp eller varslet om 
oppmelding i 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. Mange lærlinger 
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. 
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SØKNAD EKSTRAORDINÆRE MIDLER FOR 2021 
  
I 2021 ble det sendt inn 12 søknader fra Opplæringskontoret om ekstra midler på vegne av bedriftene.  
Dette er midler 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. En kontrakt ble hevet, men flere var oppe og bestod en kompetanseprøve eller 
svenneprøve. Når 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 YRKESARENA  
 
I 2021 ble det på Lærlingsenteret for byggfag avlagt 27 svenneprøver mot 31 i 2020. 
Noe av nedgangen skyldes at vi oppfordrer bedriftene til å ha prøvene ute i bedrifter, det er ofte en bedre 
setting for gjennomføring av svenneprøver. I tillegg gir dette kapasitet til å gjennomføre andre aktiviteter 
ved senteret  
 
Kristoffer Søgaard har hovedansvaret for gjennomføring av kurs og svenneprøver på læringssenteret. Enkelte 
av svenneprøvene er utført av praksiskandidater som leier prøvestasjonen for prøveavleggelse.  
 
I 2021 hadde vi følgende øvrig aktivitet på Lærlingsenteret: 
 

• 1 kurs i bjelkelag, yttervegg med vindsperre, sløyfer, lekter tømmermannspanel, pulttak 
• 298 lærlinger deltok på informasjonsmøte á 1 dag. Gjennomgang av fagets læreplan, utfylling av 

iFag, vurderingskriterier jfr. forskrift til Opplæringsloven, samt lærlingens plikter og rettigheter.  
• 107 lærlinger deltok i kurs i varme arbeider. I år ble dette holdt av Ramirent i deres lokaler på 

Alnabru, Ytre Enebakk og Hvam. 
 
På konstruksjonskurset 
som ble gjennomført 
august 2021, ble det 
bygget bod med pulttak.  
Vi tegnet om og endret 
mål fra tidligere oppgave. 
Hensikten med dette var 
å gjøre det enklere å 
håndtere samt produsere 
noe som kan 
benyttes/selges.  
 
Vi hadde 8 deltagere 
fordelt på 3 grupper. Den 
ene gruppen fikk i 
oppgave å bygge den som 
elementer.  
Uheldigvis ble ingen av bodene helt komplett ferdige. Vi tar med oss den erfaringen til neste kurs og gjør 
eventuelt endringer på oppgaven. 
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TVERRFAGLIG SAMARBEID 
 
Samarbeidet mellom Opplæringskontorene i regionen har i 2021 i hovedsak vært gjennom NHO sitt forum 
for Opplæringskontor, Oslo Håndverk- og industriforening og Byggmesterforbundet med sine tilsluttede 
Opplæringskontorer. Vi opplevde et tettere samarbeid på tvers av regionen i 2021 enn noen gang tidligere. 
Dette skyldes nok at avstandene er kortere nå når møtene gjennomføres i stor grad digitalt. Dette er positivt, 
og vi kommer til å pleie disse nye samarbeidsarenaene også etter pandemien.  
 
Dessverre opplever vi at det gode lokale samarbeidet, og kanskje spesielt gjennom Lærlingsenteret, er blitt 
dårligere under pandemien. Vi tok derfor initiativ til å samle de største byggfagene med sine 
Opplæringskontorer i et møte portefølje i Oslo Håndverks- og Industriforening. Dette var konstruktive møter 
som resulterte i et godt møte med byråd for kunnskap og oppvekst.  
 
FAIR PLAY BYGG – OSLO OG OMEGN 

 
Opplæringskontoret for tømrerfaget støttet også i 2021 Fair 
Play Bygg Oslo og omegn (FPBO) med kr. 50.000,-. Mye av 
jobben FPBO gjør, sikrer markedstilgang for den seriøse 
delen av byggenæringen og bidrar til trygge 
opplæringsarenaer. 
 
FPBO jobber med å få bedrifter/byggherrer til å forplikte seg 
til et seriøst arbeidsliv gjennom tiltak. Bedrifter som ønsker å 
være med å bidra må forplikte seg til en etikkplakat. 
 
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 vi skal videreføre vår støtte til foreningen.   
     
LÆREPLANER - DEFINERE INNHOLD 
 
Gjennom store deler av 2021 jobbet daglig leder sammen med Øivind Ørnevik med å definere innholdet i 
den nye læreplanen for VG3 Tømrerfaget.  
 
For Byggmesterforbundet var det ønskelig fra oss som fageier at kvaliteten og praktiseringen av 
tømrerutdanningen blir så god/lik som mulig rundt i landet.  
  
Forslaget som vi hadde utarbeidet ble derfor sendt på høring, både underveis og avslutningsvis. Enkelte 
tilbakemeldinger har bl.a. gått på at oppdelingen er omfattende. Likevel mener vi at kombinasjonen mellom 
praksis i bedrift og supplerende teori, er avgjørende for å møte bransjens behov for kompetente 
fagarbeidere.  
 



Side 18 av 19 

Målet er at de nye læreplanene med sine underpunkter skal implementeres i iFag fra sommeren 2022. 
Underpunktene er laget med utgangspunkt i erfaringer som tømrere, tekst vi fra eksisterende 
programvare/opplæringsplaner, og læreplangruppas intensjoner. Selv om underpunktene er mange i antall, 
er de ikke nødvendigvis så omfattende i praksis. Når man oppfyller ett underpunkt, så oppfyller man ofte 
flere av de andre samtidig, fordi de henger naturlig sammen i samme arbeidsoperasjon.  
  
Det er et krav at samtlige kompetansemål skal omfatte både teori og praksis. Noe som synliggjøres i 
underpunktene. Der vil de praktiske, teoretiske og mål som inneholder både teori og praktisk markeres slik 
at det enkelt å skille de. 
  
Kompetansemålene og underpunktene vil også legges inn i informasjons- og administrasjonssystemet iFag, 
hvor det enkelte underpunkt vil lenkes videre til lærestoff som f.eks. prosatekst, videoer, Byggforskserien 
mv.  Flere av de teoretiske målene vil fylles ut i iFag, etter hvert som lærlingen fullfører og består e-læringen. 
 
BEMANNING 
 
2021 hatt følgende bemanning: 
 

• Harald Hansen, Daglig leder 
• 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 
• Eirik Topaas, Opplæringskonsulent Oslo 
• Mille Maalstad, Opplæringskonsulent Follo, Østfold og deler av Oslo, prosjektansvarlig for KIT og 

rekruttering (svangerskapspermisjon fra 23. august 2021) 
• Jostein Larsen, Fagkonsulent med ansvar for kurs, kompetanse og rekruttering (begynte 18. oktober 

2021) 
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ØKONOMI 
 
Opplæringskontoret har fortsatt en sikker og god økonomi i form av opptjente/avsatte midler. Noe av 
foreningens kapital ble plassert i en konservativ fondsportefølje med aktiv forvaltning. Disse plasseringene 
gav i 2021 en betydelig bedre avkastning enn høyrentekonto. Styret vurderer fortløpende plasseringene 
gjort i fondsporteføljer. I 2021 har vi fortsatt investeringene i e-læringskurs for våre lærlinger.  
 
I 2021 hadde vi et positivt resultat på kr 479 398,- som foreslås overført til annen egenkapital. Styret har i 
2021 avsatt midler til prosjekter som vi ikke fikk startet som ønsket i 2021. Dette dreier seg portal for 
prøvenemndene i iFag, e-læringskurs for daglig leder, faglig ledere og instruktører samt 
markedsføringskampanje. Dette er kostnadsført i 2021.  
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og 
resultat. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av foreningen er til stede. 
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Forslag til handlingsplan for perioden 1.1. - 31.12.2022

Opplæringskontoret for tømrerfaget skal i 2022: 
1. Følge opp medlemsbedriftene med besøk på byggeplass
2. Kartlegge og registrere bedriftsopplysninger i kontorets crm - SkyDyn
3. Implementere ny læreplan
4. Opprette et eget foretak for videreutvikling av digitale læremidler og e-læring
5. Lage en kommunikasjons- og markedsføringsstrategi for salg av e-læringskurs
6. Inngå 300 nye lærekontrakter
7. Gi opplæring og lage kurs for prøvenemnder og instruktører
8. Utarbeide nye svenneprøver
9. Gjeninnføre Håndverkets Dag som en rekrutteringsarena i samarbeid med OHIF
10. Være sentrale i arbeidet med å definere opplæringskontorenes rolle
11. Styrke ansattes kompetanse
12. Oppdatere kontorets styringssystemer
13. Økonomi og økonomisystemer

1. FØLGE OPP MEDLEMSBEDRIFTENE MED BESØK PÅ BYGGGEPLASS
Oppfølging av medlemsbedriftene skal ha 1.prioritet. Nye medlemsbedrifter skal besøkes 1 gang hvert år, 
for gjennomgang av rekrutteringsbehov og endringer i firmaopplysninger. Besøket skal loggføres og 
opplysningene oppdateres. Medlemsbedrifter uten lærlinger skal kontaktes med tanke på fremtidige 
læreplasser og relasjonsbygging. Bedriftene skal få informasjon om medlemskap i Byggmesterforbundet 
Region Øst. Alle bedrifter får tilgang til e-læringskurs til de ansatte med et oppfølgingsansvar.

2. KARTLEGGE OG REGISTRERE BEDRIFTSOPPLYSNINGER I KONTORETS CRM - SKYDYN
Vi skal i 2022 kartlegge medlemsbedriftene med tanke på kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, bedriftens 
kundekrets og de ansattes roller og verv. Informasjonen lagres i kontorets nye crm løsning SkyDyn, og 
skal danne grunnlaget for tilbud om kurs og opplæring, bedre oppfølging av bedriftene, koble rett lærling 
til bedriften samt sikre presis informasjonsflyt.

3. IMPLEMENTERE NY LÆREPLAN
OFT skal i 2022 oppdatere alle systemer og dokumentasjon etter innføringen av den nye læreplanen 
Fagfornyelsen. Vi skal sikre god informasjonsflyt slik at bedrifter, lærlinger og andre knyttet til 
fagopplæring i våre medlemsbedrifter er oppdatert på de nye læreplanene.

4. OPPRETTE ET EGET FORETAK FOR VIDEREUTVIKLING AV DIGITALE LÆREMIDLER OG E-LÆRING
I 2022 skal vi sammen med våre samarbeidspartnere stifte et aksjeselskap for videreføring og utvikling av 
digitale læremidler og E-læring.

5. LAGE EN KOMMUNIKASJONS- OG MARKEDSFØRINGSSTRATEGI
For å synliggjøre oss som en totalleverandør på fagopplæring og rekruttere bedrifter og lærlinger skal vi i 
2022 lage en kommunikasjons- og markedsføringsstrategi. Vi skal synliggjøre kontorets tilbud, aktiviteter 
og satsninger på de plattformene våre målgrupper
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6. INNGÅ 300 NYE LÆREKONTRAKTER
OFT sin primære oppgave er å inngå nye lærekontrakter i samarbeid med våre medlemsbedrifter. 
Kontorets måltall for nye lærekontrakter for 2022 er 300 lærekontrakter. Vi skal være en totalleverandør 
på fagopplæring og vil strekke oss langt for å finne et opplæringsløp som passer både bedrift og lærling. 
I 2022 vil vi fokusere på å øke andelen rettighetslæringer i læreløpene 0+4, 1+3 og 2+2.

7. GI OPPLÆRING OG LAGE KURS FOR PRØVENEMNDER OG INSTRUKTØRER
Vi skal i 2022 oppdatere og fornye kurs for instruktører og prøvenemnder. Kursene skal utformes som 
hybridkurs, både som e-læring og klasseromsundervisning. Vi skal også starte arbeidet med å lage en 
digital plattform for prøvenemndene, der de kan finne kursmateriell, oppgaver, gjennomføring-, 
dokumentasjon- og vurderingsskjemaer.

8. UTARBEIDE NYE SVENNEPRØVER
Nye læreplaner gir rom for å endre fagets svenneprøver både i utforming og gjennomføring. I 2022 skal 
vi lage nye forslag til oppgaver som kan gjennomføres på prøvestasjon eller på andre egnede lokasjoner. 
Oppgavene vil være mer tidskrevende, slik at prøvene ikke lenger skal begrenses til 35 timer. Etter flere 
uønskede hendelser, vil vi etterstrebe at nemndene går vekk fra å bedømme svenneprøver fredag.

9. GJENINNFØRE HÅNDVERKETS DAG SOM EN REKRUTTERINGSARENA
I 2022 vil invitere de øvrige fagene og opplæringskontorene knyttet til Oslo Håndverk- og 
industriforening til et samarbeid om rekruttering. Målet er å gjeninnføre Håndverkets dag som en 
hovedsatsning på rekruttering av ungdom til de tradisjonelle håndverksfagene.

10. VÆRE SENTRALE I ARBEIDET MED Å DEFINERE OPPLÆRINGSKONTORENES ROLLE
Arbeidet med ny Opplæringslov med forskrifter er ikke ferdigstilt. Vi skal fortsette i 2022 med å være 
sentral aktør i arbeidet med å definere opplæringskontorenes rolle.

11. STYRKE ANSATTES KOMPETANSE
Kontorets ansatte skal delta på aktuelle kurs for faglig ledere hos fylkeskommunen. Vi skal fortløpende 
gjennomføre en internopplæring i digitale verktøy som fremkommer av en digitalisering av kontoret. De 
ansatte skal tilbys eksterne kurs for å styrke egen og kontorets kompetanse.

12. OPPDATERE KONTORETS STYRINGSSYSTEMER
Vi skal fortløpende i 2022 oppdatere kontorets styringssystemer. I desember skal vi i et arbeidsseminar 
renskrive og evaluere arbeidet.

13. ØKONOMI OG ØKONOMISYSTEMER
Det skal være en forsvarlig styring av kontorets økonomi. OFT skal kontinuerlig jobbe for at størst mulig 
andel av lærlingtilskuddet tilfaller lærebedriftene.

Oslo 27.april 2022 
På vegne av styret, 

Daglig leder, Harald Hansen 
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Forslag til strategiplan for perioden 01.01.2022 – 31.12.2026 

1. Rekruttering til fagopplæring
2. Bedriften som opplæringsarena
3. Instruktøropplæring
4. Praktisk kompetansebygging
5. Undervisning og kurs
6. Profilering og markedsføring
7. Fagnettverk
8. Utdanning- og kompetansepolitikk
9. Byggmesterforbundet
10. Økonomi

1) REKRUTTERING TIL FAGOPPLÆRING

OFT skal ha et stabilt inntak av lærlinger på 300 nye lærlinger hvert år. Vårt kjerneområde skal fortsatt 
være Oslo og tidligere Akershus, men vi skal øke antall lærlinger i tilstøtende regioner i Viken og 
Innlandet.  

OFT skal bidra til å øke statusen for de tradisjonelle bygghåndverksfagene, og gjøre det populært å søke 
VG1 Bygg- og anleggsteknikk. Vi skal jobbe for at det blir etablert flere utdanningsløp som kombinerer 
tømrerutdanning med idrett eller studiekompetanse. I samarbeid med andre opplæringskontor, Oslo 
Håndverk- og industriforening og fylkeskommunene skal vi være medarrangør på årlige messer for å øke 
rekruttering til byggfagene. 

OFT skal rekruttere lærlinger og bedrifter gjennom medieoppslag, deltagelse på messer, fagdager og 
lignende arrangementer.  

OFT skal ha en database over søkere til læreplass, ledige læreplasser og nyutdannede tømrere som søker 
jobb tilgjengelig på sine hjemmesider. 

OFT skal i perioden utarbeide nytt rekrutteringsmateriell, heriblant materiell rettet mot rådgiverne i 
ungdomskolen og NAV. 

OFT skal søke om godkjenning som opplæringskontor i Byggmontasjefaget og andre fag som bedriftene 
etterspør. 

2) BEDRIFTENS SOM OPPLÆRINGSARENA

Kompetansefellesskapet og samspillet mellom fag og generasjoner på byggeplass, er avgjørende for 
faget og for videreføring av fagkompetanse. Vi skal i perioden styrke bedriftens posisjon som 
opplæringsarena og fremme opplæringsløp som gir mer læretid i bedrift.  

OFT sitt mål er at VG3 i skole og andre løp som gir full opplæring i skole, endrer sluttkompetanse til 
kompetansebevis og ikke svennebrev. De som fullfører slike utdanningsløp, må dokumentere ytterligere 
1 år praksis før de kan gå opp til svenneprøven. 
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3) INSTRUKTØROPPLÆRING

OFT skal i perioden utvikle nye kurs for veiledere, instruktører og opplæringsansvarlige i lærebedriftene. 

OFT skal styrke instruktørens rolle og betydning for fagopplæringen. Alle instruktører knyttet til OFT skal 
ha gjennomført og bestått det nye e-læringskurset for instruktører.  

OFT skal arbeide for at instruktøren får en mer formell rolle, med et tillegg i fellesoverenskomsten for 
byggfag på linje med bas og formann, og at instruktørkurs inngår i en formell utdanning som gir 
studiepoeng.  

4) PRAKTISK KOMPETANSEBYGGING

I samarbeid med lærebedriftene skal vi bidra til at flere voksne med arbeidserfaring får formalisert sin 
kompetanse med et svennebrev. 

OFT skal i egen regi og i samarbeid med andre etablere digitale kurs og utdanningsløp som bidrar til 
kompetanseheving uten å ta de ansatte ut av produksjon.  

Vårt mål er å synliggjøre og formalisere den kontinuerlige kompetansehevingen som skjer gjennom 
samspillet under utførelse av faget. Mesterlære i gode kompetansefellesskap, med byggeplassen som 
opplæringsarena, har vært selve grunnpilaren i utviklingen av faget. Det å lære bort til kollegene er en 
del av håndverket. Denne opplæringen gir fagarbeidere som er selvgående og løsningsorienterte. De 
forbedrer og fornyer seg kontinuerlig under utøvelse av faget. De spiller en avgjørende rolle for 
tømrerfagets utvikling, innovasjon og bedriftens kompetanseheving.  

OFT skal være en pådriver for at denne praksiskompetansen verdsettes, defineres og gis studiepoeng. 

5) UNDERVISNING OG KURS

OFT skal være sentrale i utviklingen og revideringen av e-læringskurs og digitale læremidler for 
tømrerfaget. Vi skal være med å definere innholdet i utdanningen, og sikre en mest mulig lik 
tømreropplæring i hele landet. All teori i læreplanmålene for tømrerfaget skal dekkes gjennom e-
læringen. Også VG2 og VG1 læreplanen.  

Kursene OFT er med og utvikler, skal knyttes til administrasjonsverktøyet iFag. Både ved at lærlingene 
gjennomfører og dokumenterer kursene der, men også at fullførte kurs gir måloppnåelse i læreplanen. 

OFT skal supplere e-læringen med enkelte fysiske samlinger for kvalitetssikring og relasjonsbygging. 

Foruten de praktiske kursene vi gjennomfører i dag, skal vi i løpet av planperioden etablere tilbud om 
praktiske kurs innen; 

• Valmet takkonstruksjon med innføring i Lindefjeldvinkelen
• Takoppløft/ark med innsetting av takvindu
• Bygningsvern og restaurering
• Kurs i det digitale tegneverktøyet WEB-Drawer
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6) PROFILERING OG MARKEDSFØRING

OFT skal fremstå som det foretrukne Opplæringskontor for tømrerfaget i vår region. Vi skal synliggjøre 
oss som en totalleverandør på fagopplæring, et attraktivt opplæringskontor og den naturlige 
1.kontakten i rekruttering og fagopplæring.

I planperioden skal vi utarbeide en markeds- og kommunikasjonsplan og sikre intern kompetanseheving i 
markedsføring gjennom sosiale medier for å synligjøre våre aktiviteter og tilbud på en bedre måte.  

OFT skal styrke samarbeidet med Byggmesterforbundet og deres tilknyttede opplæringskontor, og jobbe 
for en lik profilering og markedsføring i dette fellesskapet. Gjennom felles profilering, skal det bygges en 
merkevare og identitet med like logoer og symboler. Disse må møte elevene alt på ungdomskolens 
rekrutteringsmesser. 

OFT skal synliggjøre sine lærebedrifter på en slik måte at de assosieres med kompetanse, god kvalitet og 
seriøsitet og blir de foretrukne bedriftene i Byggenæringen. Vi skal tilby delt profilering på byggeplasser 
og vise frem gode opplæringsbedrifter i sosiale medier. 

OFT skal søke samarbeid med Fagskolene der det er felles interesser innen rekruttering, 
kompetansedeling og opplæring.   

7) FAGNETTVERK

OFT skal etterstrebe et godt samarbeid med bransjeorganisasjonene, øvrige opplæringskontorer og 
fagforeninger. Vi skal sette agenda og være en tydelig stemme på de arenaene der rammene for 
fagopplæringen blir lagt.  

OFT skal ta initiativ og sørge for at det blir etablert fagnettverk som sikrer et godt samarbeid mellom 
skole og bedrifter i alle våre regioner. Vi skal jobbe for at det er velfungerende lærlingkoordinatorer som 
skal sikre overgangen skole arbeidsliv i alle våre regioner. 

Etter innføringen av fagfornyelsen og VG2 Tømrerfaget, skal vi i større grad definere innholdet i 
undervisningen på VG2.  

OFT skal i perioden lage en digital løsning for prøvenemnder med oppgaver, dokumentasjonsskjemaer, 
vurderingskriterier, kurs o.l. Portalen skal gjøres tilgjengelig for andre regioner og opplæringskontor i 
tømrerfaget. 

8) UTDANNING- OG KOMPETANSEPOLITIKK

OFT skal være representert i utdanningsutvalget i Byggmesterforbundet. Vi skal gi innspill og ta en aktiv 
rolle i viktige høringer der Byggmesterforbundet gir høringssvar knyttet til kompetansepolitikk.  

OFT skal være representert i NHO sin arbeidsgruppe for Opplæringskontor. Vårt mål er å styrke 
opplæringskontorenes rolle i fagopplæringssystemet. Vi skal jobbe for at vår driftsmodell, med et tydelig 
faglig ansvar for opplæringen skal videreføres og styrkes. 

OFT skal støtte regelendringer og seriøsitetskrav som styrker lærebedriftens markedstilgang. 
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9) BYGGMESTERFORBUNDET

I planperioden skal vi inngå et mer forpliktende samarbeid med Byggmesterforbundet og deres 
tilsluttede opplæringskontorer.  

I dette fellesskapet skal  vi ta eierskap til faget og definere innhold i utdanningen, læremidler, omfang, 
fagskiller og gjennomføring av utdanningsløpet. Felleskapet skal legge til rette for den opplagte 
karriereveien fra Lærling til Mester og medlemskap i Byggmesterforbundet. 

OFT skal jobbe for at de tilsluttede opplæringskontorene får medlemskap i Byggmesterforbundet 
tilnærmet bedriftsmedlemskap med stemmerett på Landsmøte. 

OFT sine ansatte skal aktivt rekruttere medlemmer til Byggmesterforbundet gjennom deres oppfølging 
av lærebedrifter. Målet er å rekruttere 10 bedrifter hvert år. 

10) ØKONOMI

Det skal være en forsvarlig styring av kontorets økonomi. Styret vi fortløpende vurdere risiko og 
avkastning på foreningens langsiktige investeringer. 

OFT skal i planperioden jobbe for andre finansieringsmodeller av fagopplæringen, for at driftstilskudd til 
opplæringskontorene gjeninnføres og sikre andre inntektskilder slik at hele lærlingtilskuddet kan tilfelle 
lærebedriften. 

Oslo 27.april 2022 
På vegne av styret, 

Daglig leder, Harald Hansen 



 
 
 
Til generalforsamlingen i 
Opplæringskontoret for tømrerfaget, 27. april 2022 
 
 
 
 
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE I OFT: 
 
 
Leder:   Einar Johansen   Ikke på valg 
Nestleder:  Tommy Musæus   På valg – opprykk – velges for 2 år  
 
Styremedlem:  Henrik Sætrang  Ikke på valg 
Styremedlem:  Joachim Hage   På valg – opprykk – velges for 2 år 
Styremedlem:  Petter Brinch Lødøen  Ny – velges for 2 år 
 
1. varamedlem: Bjørn-Gunnar Pedersen Ny – velges for 2 år 
2. varamedlem: Fredrik A. Ekeberg  Ny – velges for 2 år   
 
 
Om valgkomiteens innstilling tas til følge ser det nye styret slik ut: 
 
Leder:   Einar Johansen  
Nestleder:  Tommy Musæus 
 
Styremedlem:  Henrik Sætrang 
Styremedlem:  Joachim Hage 
Styremedlem:  Petter Brinch Lødøen 
 
1. varamedlem: Bjørn-Gunnar Pedersen  
2. varamedlem: Fredrik A. Ekeberg 
 
 
De foreslåtte har sagt seg villige til vervene. 
 
 

Oslo 29.03.2022 
 
 
 

Valgkomiteen 
 

Bjarne Tokheim  Johan Stensrud   Torstein Lium   

Forseglet av

Posten Norge

•   Lium, Torstein (13.08.1965), 30.03.2022
•   Stensrud, Johan (29.05.1965), 30.03.2022
•   Tokheim, Bjarne (14.09.1956), 30.03.2022

Dokumentet er signert digitalt av:
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