
 

 
  

 

 

 

 

 

  

GJENNOMFØRING 
 
Oppstart: 24 januar 2017, 120 timer over 2 semester. 
Når: tirsdager kl. 17:00 til 21:00 
Hvor: Teatergaten 34 
 
Pris: kr. 24 500,- + materiell og eksamensavgift. 
Utdanningen kan kombineres med jobb. 
 
 
FINANSIERING 
Som fagorganisert kan du søke om stipend til utdanning. 
LOs Utdanningsfond har til formål og støtte kompetanseutvikling for 
medlemmer som har rettigheter i fondet, med stipend som for tiden 
er kr. 10 500,- og forutsetter ett års medlemskap. 
 
Fagforbundet, Handel og Kontor, FLT og LO stat har egne kompetan-
sefond og regelverk. 
 
Sjekk med ditt forbund om hvilke rettigheter du har til stipend. Vi 
hjelper gjerne til med søknaden 
 
 
PÅMELDING 
Direkte på vår hjemmeside. 
Tlf: 55 30 90 50 
www.hordaland.aof.no  
hordaland@aof.no 

Ta fagbrev i faget ditt! 

Byggdrifterfaget – Bergen 
Teori til fagprøven 

http://www.hordaland.aof.no/
mailto:hordaland@aof.no


  

 
 
 
 
 

 

TEORI TIL FAGPRØVE 

MÅLGRUPPE  
Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet og som 
ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse, ved å ta fag-
brev som  
privatist.  
 
MÅL FOR KURSENE 
Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett 
av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, 
skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske 
eksamen. 
 
Når du har bestått eksamen i teori og dokumentasjon for relevant og allsidig 
praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret, kan den praktiske fagprøven 
gjennomføres. 
 
EKSAMEN 
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker te-
orikravet til fagprøven. 
 
Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen desember 2017. 
Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no 
 
Ved bestått eksamen og 5 års relevant og allsidig praksis fra yrket kan du av-
legge den praktiske fagprøven. 

FAGOMRÅDER - KUNNKSKAP OG FERDIGHETER 
 

Kurs Kursstart Tid 
Byggdrifterfaget - Bergen 24.01.2017 kl. 17:00-21:00 
 

ADMINISTRASJON 

 Planlegging av driftsoppgaver og 
vedlikehold 

 Internkontrollsystemer 

 Helse, miljø og sikkerhet, miljøregn-
skap og miljøledelse 

 
TEORI: 

 Prinsipper av styring og konstruk-
sjon av ventilasjonsanlegg 

 Forståelse av vanninntrenging og 
dens konsekvenser 

 Lover og forskrifter for utførelse av 
byggearbeider 

 Regler om offentlig anskaffelser, 
byggningsenergidirektivet og støtte-
ordninger 

 Krav til tilgjengelighet for funksjons-
hemmede 

PRAKTISK ARBEID: 

 Sentrale driftsanlegg (system-
forståelse og datakunnskap) 

 Byggetekniske tegninger, 
byggkropp, råbygg og planløs-
ninger 

 Vannbåret vannanlegg 

 Sanitæranlegg 

 Brannsikring, aktiv og passiv 

 Brannvarslingsanlegg 

 Låse- og adgangskontroll og 
låssystemer 

 Løfteinnretninger 

 Elektrotekniske installasjoner 

 Svømmebasseng og vedlike-
hold 

 Kuldeanlegg, varmeanlegg og 
varmefordeling 

 IKT-forståelse 


