
 

 

  

 

 

 

 

 

  

Teori til fagprøven 
Logistikkfaget, Yrkessjåfør, Lager og Spedisjon 

GJENNOMFØRING 

Kursstart: Mandag, 13.02.2017  
Kursene er på 108 timer, og går i hovedsak med kveldsundervisning en dag i uken 
fra kl. 17:00 til 21:00 
Antall dager: 27 over 2 semester. 
Sted: AOF, Teatergaten 34, Bergen sentrum 
Pris: kr. 21 500,- + materiell og eksamensavgift. 
Utdanningen er tilpasset voksne og kan kombineres med jobb. 
Læringsplattformen It’s Learning benyttes i undervisningen (opplæring gis). 

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 forutset-
ter ett års medlemskap. 
 
Fagforbundet, Handel og Kontor, FLT og LO stat har egne kompetansefond og regel-
verk. 
 
Sjekk med ditt forbund om hvilke rettigheter du har til stipend. 

PÅMELDING 

Direkte på vår hjemmeside. 
AOF Hordaland – Sogn og Fjordane 
Tlf: 55 30 90 50 
www.hordaland.aof.no  
hordaland@aof.no 

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


  

 

 

 

 

 

 

TEORI TIL FAGPRØVE 

MÅLGRUPPE  

Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltene lager, spedi-
sjon, yrkessjåfør og logistikkmedarbeider som ønsker formell dokumentasjon på sin 
kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev som privatist. 
Opplæringen bygger på læreplanen for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Transport og 
logistikk og Vg3 Logistikkfaget. 
Kurset er spesielt tilpasset voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet. 

MÅL FOR KURSENE 

Målet med kurset er at den enkelte skal ta fagbrev som privatist. 

Kurset dekker pensum i teori til fagprøven. Når du har bestått eksamen i teori og do-
kumentasjon for relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontor, kan 
den praktiske fagprøven gjennomføres. 

EKSAMEN 

Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet 
til fagprøven. 
Eksamen avlegges som privatist hos Hordaland Fylkeskommune i desember 2017. 
Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no 
 
Ved bestått eksamen og 5 års relevant og allsidig praksis fra yrket kan du avlegge den 
praktiske fagprøven. 

FAGOMRÅDER / INNHOLD 

 

PROGRAMFAG: 

 Bransjeteknikk 
 Transport og logistikk 

FAGOMRÅDENE: 

 Service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk 

 Klargjøring av forsendelser 

 Sikring av gods 

 Vektbegrensning og vektfordeling ved transport 

 Effektiv og sikker forflytting av gods og varer 

 Håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling 

 Bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbe-
handling 

 Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr 

 Bransjeteknikk 

 Transport og logistikk 

 


