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1. Prosjekt til fordypning er god investering

Det er mye fokus på økt kvalitet i norsk skole. Flere skal gjennomføre videregående skole, og 
opplæringen skal være relevant for det arbeidslivet de skal ut i. For å nå disse målsettingene, 
må næringslivet bidra med sin kompetanse og være en tilgjengelig læringsarena for elvene. 
Når bedriftene engasjerer seg aktivt i opplæringen, står elevene bedre rustet til å gå ut  
i arbeidslivet etter endt skolegang. Skolene kan ha begrensede ressurser, både i form av  
utstyr, kompetanse og lærerressurser innenfor energifagene. Skal vi få flere elever til å velge 
energifag og en karriere i energibransjen, er det viktig at bedriftene selv tar et ansvar og 
bidrar aktivt. Prosjekt til fordypning gir energibransjen en unik mulighet til det. Gjennom dette 
faget kan vi utvikle og videreutvikle samarbeid mellom skole og bedrift, vi får mulighet for å 
”selge inn” våre fag, markedsføre bedriften og bli kjent med potensielle lærlinger.

Denne veilederen er et praktisk verktøy for energibedriftene i faget Prosjekt til fordypning  
for elektro- og el-energielever på Vg1 og Vg2 og forslag til samarbeidsavtale. Her finner du 
konkrete forslag til organisering og gjennomføring av Prosjekt til fordypning i bedriftene.      
For å få til et vellykket samarbeid som begeistrer både elever, lærere og bedriften, må man 
legge ned litt ressurser i arbeidet. Erfaringsmessig synes det imidlertid å være en vel verdt 
investering.
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2. Hva er Prosjekt til fordypning?
Faget Prosjekt til fordypning ble innført på yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videre-
gående opplæring som en del av utdanningsreformen Kunnskapsløftet i 2006. Det er et 
omfattende fag. Årstimene i Prosjekt til fordypning er 168 timer på Vg1 og 253 timer på Vg2. 
Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å bli kjent med innhold, oppgaver og arbeids-
måter som kjennetegner de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene. Elevene skal også 
kunne fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå innenfor et fagområde som 
han eller hun er spesielt interessert i. Det betyr at faget ikke bare er det som vi kjenner som 
utplassering av elevene, men opplæringen skal knyttes til det som kalles kompetansemål,  
og læringsresultatet etter fullført opplæring skal være i samsvar med fagenes kompetanse-
plattformer og læreplaner. Energi Norge har laget veiledere for læreplanene i energifagene 
som ligger på Energi Norges nettside.

Prosjekt til fordypning skal gi en bedre tilpasset opplæring ut fra elevenes forutsetninger, 
evner og interesser, og gi elevene kompetanse til å foreta utdanningsvalg og motivasjon til
å gjennomføre opplæringen. Samtidig gir faget regionalt og lokalt næringsliv mulighet  
til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov.
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3. Hvem har ansvar for hva?

Det er den videregående skolen som har ansvar for både planlegging og gjennomføring av 
prosjekt til fordypning. Det betyr blant annet at skolene skal lage lokale læreplaner i faget.
Fra læreplan i Prosjekt til fordypning: ”De lokale læreplanene i Prosjekt til fordypning må 
tilpasses nivået og formålet med faget. De lokale læreplanene skal angi hva elevene skal 
kunne mestre etter endt opplæring.”

Det er viktig at lokalt næringsliv trekkes inn i utformingen av de lokale læreplanene slik at  
de blir gjennomførbare og virkelighetsnære. Det er store forskjeller på hvordan dette gjøres 
rundt om i landet. Ikke alle skoler er like offensive ut mot det lokale næringsliv. Dersom  
bedriften har utarbeidet et opplegg for Prosjekt til fordypning slik som beskrevet under,  
er det positivt om bedriften selv tar kontakt med skolen og presenterer forslaget.

Bedrifter som tar imot elever i Prosjekt til fordypning, har ansvar for å gi dem god opplæring  
i samsvar med den avtalen som inngås med skolen. Skolen har likevel ansvar for å følge  
opp elevene som er ute i bedrift. Skolen har også ansvar for at elevene har nødvendig  
verne- og sikkerhetsutstyr og ulykkesforsikring, mens bedriften har ansvar for nødvendig  
sikkerhetsopplæring.

De lokale læreplanene skal også beskrive hvordan elevene skal dokumentere arbeidet under-
veis. Denne dokumentasjon på elevens arbeid trenger ikke kun være skriftlige rapporter, men 
kan også være bilder, tegninger, eller andre dokumentasjonsformer. Som i andre fag er det 
faglærer som har ansvaret for vurderingen, og det samme prinsippet gjelder for utarbeiding  
av kjennetegn på måloppnåelse. Likevel er det i mange tilfeller slik at faglærer ikke har grundig 
nok kjennskap til hva som ligger i kompetansemålene i Vg3. Selskapene bør derfor bidra med
å utarbeide konkrete kjennetegn på måloppnåelse og bidra i vurderingen av måloppnåelse.
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Læreplanen og det dokumenterte arbeidet underveis skal være et vedlegg til elevenes  
kompetansebevis og kunne legges fram når en lærekontrakt blir inngått. For å sikre god  
gjennomføring, relevans og kvalitet, bør selskapene i samarbeid med skolen delta både  
i planleggingen og i gjennomføringen. Skolene har behov for å planlegge årstimer og  
opplæring til elevene i god tid før skoleåret starter, og bedriftene har behov for å kunne  
planlegge året og sette av ressurser til å ta imot og veilede elever.

For å lette planleggingsarbeidet og sikre dialog med skolen, kan følgende årsplan benyttes:

 ˦ August/september

Nytt skoleår!

Første skolebesøk av bedriften Vg1 og Vg2:
•	 Presentere	bransjen	og	bedriften		
•	 Fortelle	om	hvilke	arbeidsoppgaver	som	ligger	i	bedriften
•	 Presentere	energifagene
•	 Informere	om	muligheter	for	utplassering
•	 Invitere	til	bedriftsbesøk

 ˦ Oktober

Møte 1 med skolen for å planlegge samarbeidet i skoleåret 
som starter året etter, i august

 ˦ November/desember

•	 Bedriftsbesøk	Vg1	(se	årsplan	side	7)
•	 Utplasseringsperiode	Vg2	(se	årsplaner	side	10	og	12
	 og	avtale	for	utplassering	side	21)

 ˦ Januar - april

•	 Skolebesøk/bedriftsbesøk	Vg1
•	 Utplasseringsperioden	Vg2	

 ˦ Februar - mai

Kurs for lærere, eller praksisopphold for lærere

 ˦ Juni

•	 Møte	2	med	skolen	for	å	ferdigstille	planen	 
 for samarbeid for neste skoleår
•	 Evaluering	av	siste	skoleårs	PTF-samarbeid

 ˦ Juni - juli

Tilbud	om	sommerpraksis	for	lærere
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4. Organisering av Prosjekt til fordypning i bedriften 

Prosjekt til fordypning kan organiseres på ulike måte. For at både elevene og bedriftene skal  
få nytte og glede av Prosjekt til fordypning, må det organiseres og tilrettelegges ut fra lokale 
forhold og forutsetninger. I tillegg må aktivitetene knyttes opp mot kompetansemålene  
i	Vg3.	Under	finner	du	forslag	til	årsplaner	og	aktiviteter	på	Vg1	og	Vg2	knyttet	opp	mot	 
konkrete kompetansemål. Kompetansemålene er beskrevet i læreplanene på Vg3 for  
Energioperatør   og Energimontør.

Organisering av Prosjekt til fordypning på Vg1

På Vg1 anbefales ingen utplassering i bedrift, men opplegget er fortrinnsvis på skolen. 
Bedriftsbesøk kan likevel gjerne være en del av opplegget, eller bedriften kan stille med gjeste-
foreleser, informasjon om selskapets anlegg og om fagene. Det skal på forhånd være avtalt 
mellom skole og bedrift hvilke læreplanmål i Vg3 man ønsker å ha fokus på, i tillegg er det 
viktig at skolene i god tid avklarer ekskursjoner og bedriftsbesøk for skoleåret med bedriften.

Under	er	det	foreslått	en	årsplan	for	Vg1-elever.	Den	første	delen	av	opplegget	handler	om	
produksjon og hvilke yrker og arbeidsoppgaver som er knyttet til det. Andre del av opplegget 
handler om distribusjon og nett.
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 ˦ Uke

37

37-45

45

4

4-15

15

 ˦ Aktivitet

Første besøk på videregående skole
	Vg1	(2	skoletimer)
•	 Informasjon	om	selskapet,	hvem	er	vi
•	 Energiproduksjon	i	vårt	område
•	 Bedriften	inviterer	elevene	og	lærerne	til	besøk	 
 på et produksjonsanlegg i uke 45

Hjemmelekse til klassen før besøket på et produksjons-
anlegg er å forberede seg til besøket.

Elevene forbereder seg til besøket på produksjonsanlegget

Hjemmeleksen er at elevene og lærerne skal sette seg inn  
iteori om produksjonsanlegg. Bruk lærebøker, internett  
ogbedriftens personell og hjemmesider. Lag spørsmål.

Besøk	på	et	produksjonsanlegg	(kl.	10.00–15.00)

Tema:
•	 Turbin,	generator	og	produksjonsutstyr
•	 Styringer	og	overvåkning
•	 Elsikkerhet	og	HMS

Andre	besøk	på	skolen	(2	skoletimer)
•	 Informasjon	om	overføring	av	elenenergi
•	 Synliggjør	forskjellene	på	sentralnett,	regionalnett	 
 og distribusjonsnett, Litt om FSE 
•	 Bedriften	inviterer	elevene	og	lærerne	til	besøk	 
 på et nettanlegg 

Hjemmelekse til klassen før besøket på nettanlegget
er å forberede seg til besøket.

Elevene forbereder seg til besøket på nettanlegg.
Hjemmelekse til klassen før besøket. Elevene og lærerne
skal sette seg inn i teori om overføringsanlegg. Bruk internett, 
lærebøker og bedriftens personell. Lag spørsmål.

Besøke	nettanlegg	(kl.	09.00–15.00)
•	 Klatring	i	mast
•	 Prøve	terrengkjøretøy
•	 Praktisk	bruk	av	EX	verktøy	og	utstyr,	trekking,	skjøting
•	 Bruk	kabelfeilsøkingsutstyr
•	 Litt	om	FSE

 ˦ Kompetansemål

Energimontør
10. Beskrive arbeid med montering og idrift-
setting av produksjonssystemer, systemer  
for fordeling og overføring av elektrisk energi 
og styringssystemer

Energioperatør
1. Forklare helhetlige produksjonssystemers 
oppbygning og virkemåte

Som	uke	37

Som	uke	37

Energimontør
4. Gjøre risikovurderinger før arbeidet
igangsettes på systemene og utstyret,
og sluttkontrollere, dokumentere og vurdere 
kvaliteten på eget arbeid

7.	Planlegge,	gjennomføre	og	dokumentere	
eget arbeid ved oppbygging av et elektrisk
energiforsyningssystem

Som uke 4

Som uke 4
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Råd og tips i møte med Vg1-elevene 

Mange bedrifter gjennomfører årlige skolebesøk. Andre overlater det til opplæringskontorene. 
Dette direkte møte mellom bedrift og elev kan være svært avgjørende for hva elevene velger 
videre, og vi anbefaler at bedriftene legger tid og ressurser i å lage et godt opplegg.

•	 Gjennomfør	besøket	så	tidlig	som	mulig	i	skoleåret.	Da	er	elevene	åpne	for	flere	muligheter	
•	 Skaffe	deg	litt	kjennskap	til	skolen	og	Vg1	
•	 Hvem	skal	delta	fra	bedriften?	Ha	gjerne	med	lærlinger	eller	yngre	ansatte
•	 Bruk	tid	på	presentasjonen	–	Elevene	er	ikke	interessert	i	organisasjonskart!
•	 La	elevene	stille	spørsmål,	men	ikke	forvent	at	det	kommer	så	mange

 ˦ Eks.: Program første skolebesøk Vg1

09.00	–	09.30	 Presentasjon	av	bedriften.	Hvem	er	vi?	Hva	driver	vi	med?
	 	 	 Hvilke	forventninger	har	vi	som	bedrifter	til	dere	som	elever?

09.30	–	09.45	 Jeg	er	lærling	i	selskapet.	Hva	gjør	jeg?

10.00	–	10.30	 Hvordan	produseres	el-energi?	Energiproduksjon	i	vårt	område

10.30	–	10.45	 Invitasjon	til	bedriftsbesøk
   Presentasjon av hjemmelekse til bedriftsbesøket
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Å ta imot elever i bedriften og gi dem en mer praktisk orientering om virksomheten  
og de som jobber der, kan være en del av et opplegg for Prosjekt til fordypning på Vg1 slik  
som beskrevet over. Også dette kan være et møte som kan bli avgjørende for om elevene  
ønsker seg inn i energibransjen.

•	 Planlegg	besøket	godt	–	det	er	viktig	at	elevene	blir	tatt	imot	på	en	god	måte
•	 Gjør	det	kjent	i	bedriften	at	det	kommer	elever	på	besøk
•	 Bedriften	må	ha	et	tydelig	mål	og	hensikt	med	dagen.	Ikke	for	mye	teori
•	 Ikke	ha	for	store	grupper.	Del	klassen	opp	i	grupper	på	5–6	personer
•	 Utfordre	elevene	på	”hjemmeleksa”
•	 Vis	med	praktiske	eksempler	hvordan	bedriften	forholder	seg	til	sikkerhet	og	FSE
•	 Server	gjerne	mat/pizza

Organisering av Prosjekt fordypning på Vg2

På Vg2 skal elevene ha muligheter til å fordype seg i kompetansemålene. Læreplanen sier: 
”Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver  
og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene.”

Her foreslår vi et opplegg basert på at elevene er ute i bedriften i Prosjekt til fordypnings-
perioden. Før første utplassering er det selvsagt viktig at bedriften besøker skolen og informerer
og rekrutterer elever til Prosjekt til fordypning. Skolene skal i god tid ha avklart utplasserings-
perioder og utplasseringslengde med bedriften. Avklaringen skal fortrinnsvis skje på høsten 
tidlig i skoleåret. Det skal på forhånd være avklart hvilke læreplanmål i Vg3 man ønsker  
å	ha	fokus	på	og	laget	en	avtale	(se	vedlegg	1).	Etter	at	utplasseringsperioden	er	ferdig,	 
skal bedriften ha en skriftlig tilbakemelding fra elevene. Denne skal innholde:

•	 Faglig	utbytte	i	forhold	til	kompetansemål
•	 Trivsel	og	arbeidsmiljø
•	 Forhold	til	HMS

Årsplanene under er et eksempel som beskriver hvilke aktiviteter som skal skje i hvilke uker, 
og hvilke kompetansemål som kan knyttes til de ulike aktivitetene. Det er en årsplan for
energimontør og en for energioperatør.
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 ˦ Uke

37

Nov.

Nov./des.

Des.

Jan.

 ˦ Aktivitet

Besøk	på	videregående	skole	Vg2	(2	skoletimer)
•	 Hva	gjør	en	Energimontør/Energioperatør
•	 Introduksjon	til	FSE	
•	 Rekruttere	til	PTF

Forberedelser til første utplasseringsperiode. 
Skoleundervisning	(teori):	
•	 Om	luftlinjeanlegg	
•	 FSE

Første	utplasseringsperiode	–	2	uker
•	 Bedriftsinterne	sikkerhetsinstrukser
•	 Klatring	i	mast
•	 FSE
•	 Lavspenning	luftlinjer

Evalueringsmøte	skole	–	bedrift

Forberedelser til andre utplasseringsperiode
Skoleundervisning	(teori):	
•	 Om	luftlinjeanlegg
•	 Om	stasjonsanlegg	
•	 Transformatorer
•	 Brytere
•	 FSE
•	 HMS

Her kan bedriften bidra dersom skolen ikke har
nok kompetanse selv

 ˦ Kompetansemål Vg3

4. Gjøre risikovurderinger før arbeidet igangsettes på
systemene og utstyret, og sluttkontrollere, dokumentere 
og vurdere kvaliteten på eget arbeid

4. Gjøre risikovurderinger før arbeidet igangsettes på
systemene og utstyret, og sluttkontrollere, dokumentere 
og vurdere kvaliteten på eget arbeid

8. Planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid
ved oppbygging av et elektrisk distribusjonssystem,
både mekanisk og elektrisk

Som for november

Som for november. I tillegg:

9.	Planlegge,	gjennomføre	og	dokumentere	montasje	og	
idriftsettelse av kabel- og luftanlegg og fordelingsanlegg

12. Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere  
transformatorer tilkoblet ulike belastningstyper

17.	Utføre	og	dokumentere	vedlikehold	på	effektbrytere

Årsplan Prosjekt til fordypning Vg2 Energimontør
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 ˦ Uke

Feb.

Mars

April/mai

Mai

 ˦ Aktivitet

Andre	utplasseringsperiode	–	2	uker
•	 Linjebefaring
•	 Stasjonsanlegg.	Bør	være	med	på
 revisjoner av trafo eller bryteranlegg
•	 FSE

Forberedelser til tredje utplasseringsperiode
Skoleundervisning	(teori):	
•	 Kabelanlegg
•	 Fiberanlegg	
•	 FSE

Tredje	utplasseringsperiode	–	2	uker
•	 Kabelanlegg	med	legging,	terminering
 og skjøting
•	 Fiberanlegg	med	legging,	terminering
 og skjøting
•	 FSE

Evalueringsmøte	skole	–	bedrift

 ˦ Kompetansemål Vg3

Som for januar

7.	Planlegge,	gjennomføre	og	dokumentere	montering
og vedlikehold og reparasjon av kablingssystemer for
data- og telekommunikasjon

Som for mars
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 ˦ Uke

37

Okt.

Okt.-nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

 ˦ Aktivitet

Besøk	på	videregående	skole	Vg2	(2	skoletimer)
•	 Hva	gjør	en	Energimontør/Energioperatør
•	 Introduksjon	til	FSE	og	HMS
•	 Rekruttere	til	PTF

Forberedelser til første utplasseringsperiodene. 
Skoleundervisning	(teori):		
•	 Produksjonsanlegg	
•	 FSE

Første	utplasseringsperiode	–	2	uker
•	 Bli-kjent-runde	på	anlegget
•	 Daglig	vedlikehold	på	trafo,	turbin
 og generator
•	 Legg	vekt	på	forståelse	av	produksjon,
 transformering samt koblingsanlegg og nett
•	 Litt	FSE

Evalueringsmøte	skole	–	bedrift

Forberedelser til andre utplasseringsperiode
Skoleundervisning	(teori):		
•	 Om	nødstrømsanlegg
•	 Feilsøking
•	 FSE

Andre	utplasseringsperiode	–	2	uker
•	 Feilsøking,	bli	kjent	med	instrumenter
 og metoder
•	 Akkumulator	og	nødstrømsanlegg
•	 Inspeksjoner	på	uteanleggene
•	 Montasjejobber	lysanleggene
•	 FSE

Forberedelser til tredje utplasseringsperiode
Skoleundervisning	(teori):		
•	 Om	bryteranlegg
•	 Om	koblingsanlegg
•	 Transformatorer
•	 FSE

 ˦ Kompetansemål Vg3

9.	Utføre	sikker	jobbanalyse	og	sluttkontrollere	arbeidet

1. Forklare helhetlige produksjonssystemers oppbygning
og virkemåte 

9.	Utføre	sikker	jobbanalyse	og	sluttkontrollere	arbeidet	

Som for oktober

1. Forklare helhetlige produksjonssystemers oppbygning
og virkemåte 

5. Feilsøke og iverksette tiltak for å gjenopprette normal drift

Som for januar

4. Planlegge, gjennomføre og dokumentere drift og
vedlikeholdsarbeider som omfatter elektriske, elektroniske,
mekaniske og hydrauliske komponenter 

9.	Utføre	sikker	jobbanalyse	og	sluttkontrollere	arbeidet	

Årsplan Prosjekt til fordypning Vg2 Energioperatør
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 ˦ Uke

April

April-mai

 ˦ Aktivitet

Tredje	utplasseringsperiode	–	2	uker
•	 Revisjonsarbeid	på	brytere	og	koblingsanlegg
•	 Jordplatemålinger
•	 Termografering
•	 Vedlikehold	uteanlegg	som	for	eksempel	luker

Evalueringsmøte	skole	–	bedrift

 ˦ Kompetansemål Vg3

Som for mars
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Råd og tips i møte med Vg2-elevene

Også for Vg2 bør skolebesøket legges tidlig i skoleåret. Hensikten med besøket er å forberede 
elevene på utplasseringsperioden og informere om våre fag. Elevene i Vg2 har allerede begynt
å tenke på hva de skal gjøre året etter, og her er det viktig å være godt forberedt.

Elever som har positiv erfaring fra utplasseringen, vil være viktige ambassadører for  
bedriften på skolen. I tillegg kan disse være aktuelle lærlinger. En negativ erfaring er dårlig 
reklame	både	overfor	den	enkelte	elev,	men	også	hans	omgangskrets	(inkludert	facebook-
venner).	Planlegging	er	viktig.	

•	 En	utpekt	person	i	bedriften	må	ha	ansvar	for	å	ta	imot	elevene	når	de	kommer	og	sørge	for		
 at man er forberedt med et opplegg som gir elevene god kvalitet på utplasseringsperioden
•	 Sett	gjerne	utplasseringseleven	sammen	med	lærling
•	 Informer	montørene	om	utplasseringsperiodene	og	målene	med	disse
•	 Hold	kontakten	med	elevene	også	etter	utplasseringsperioden.	Både	for	å	få	en	evaluering
 av opplegget i bedriften og tilbakemeldinger på hva man kan gjøre annerledes, men også
 i rekrutteringsøyemed
•	 Det	skal	være	gjennomført	opplæring	i	FSE	før	første	utplasseringsperiode
•	 Skolen	har	ansvar	for	at	elevene	har	nødvendig	arbeidsklær	og	fottøy.	Bedriftene	har	ansvar		
 for stolpesko, hjelm, klatreseler, belter og annet sikringsutstyr

Første utplasseringsperiode:
•	 Det	er	viktig	i	denne	perioden	å	skape	trygghet	og	tillit	hos	elevene
•	 Bedriften	forestår	gjennomgang	av	interne	sikkerhetsregler	og	instrukser
•	 Bedriften	forestår	gjennomgang	av	sentrale	punkter	i	FSE
•	 Bedriften	sørger	for	eget	garderobeskap	med	navnet	til	eleven	på

 ˦ Eks.: Program første skolebesøk Vg2

09.00	–	09.45	 Hva	gjør	en	Energimontør/Energioperatør?
   Presentasjon ved en lærling

10.00	–	10.30	 Hvilke	oppgaver	og	praksis	vil	du	som	elev	møte
   i din utplasseringsperiode

10.30	–	10.45	 Kort	info	om	FSE
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5. Aktiviteter knyttet til kompetansemål i læreplanene for Vg3

Innholdet	i	PTF	skal	hentes	fra	læreplanene	for	Vg3	og	tilpasses	utdanningsnivået	(Vg1	eller	
Vg2).	Når	en	skal	finne	relevant	innhold	og	relevante	oppgaver	i	PTF,	må	skolen	og	bedriften	
derfor samarbeide tett for å tilpasse faget til elevenes interesser, evner og behov. Planene skal 
være realistiske og gjennomførbare og føles meningsfulle for elvene. Det er derfor viktig at 
man på forhånd har tenkt gjennom hvilke arbeidsoppgaver elevene skal delta i for periodene. 
I årsplanen over har vi foreslått noen aktiviteter. Her følger flere konkrete eksempler på opp-
gaver knyttet opp mot noen kompetansemål i Vg3 som man kan bruke.
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 ˦ Kompetansemål i læreplan Vg3

4. Gjøre risikovurderinger før arbeidet igangsettes på
systemene og utstyret, og sluttkontrollere, dokumentere
og vurdere kvaliteten på eget arbeid

8. Planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid 
ved oppbygging av et elektrisk distribusjonssystem, 
både mekanisk og elektrisk

9.	Planlegge,	gjennomføre	og	dokumentere	montasje	og
idriftsettelse av kabel- og luftanlegg og fordelingsanlegg

12. Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere
transformatorer tilkoblet ulike belastningstyper

17.	Utføre	og	dokumentere	vedlikehold	på	effektbrytere

7.	Planlegge,	gjennomføre	og	dokumentere	montering	
og vedlikehold og reparasjon av kablingssystemer for
data- og telekommunikasjon

 ˦ Arbeidsoppgaver

•	 Bruk	i	FSE
	 •	 Vite	forskjell	på	LFK	og	LFS
	 •	 Barrierer	og	sikkerhetsavstander
	 •	 Bruk	av	isolert	verktøy
•	 Bruk	av	HMS-plan,	opplæring	i	å	gjøre	risikovurdering
•	 Opplæring	i	bruk	av	motorsag

•	 Bruk	av	kart	og	GPS
•	 Bruk	av	enlinjeskjema
•	 Bruk	av	linjeprofiler
•	 Bruk	av	PDA
•	 Dokumentasjon	etter	avsluttet	anlegg

•	 Skjøting	av	lavspenningskabler
•	 EX	lavspenningslinje	montasje,	skjøting	og	terminering
•	 Legging	av	lavspenningskabler	på	bro	og	i	grøft
•	 Legging	av	høyspenningskabler
•	 Være	med	på	skjøting	og	terminering	av	
 høyspenningskabler
•	 Kabelsøking
•	 Enkel	kabelfeilsøking,	megging

•	 Være	med	på	trinning	av	transformatorer
•	 Være	med	på	rengjøring	av	transformatorer
•	 Være	med	på	montering	og	tilkobling	av	transformatorer

•	 Betjening	av	SF6-bryter	i	en	trafokiosk
•	 Være	med	på	ettersyn	og	vedlikehold	av	effektbrytere

•	 Legging	av	fiberkabler
•	 Skjøting	av	fiberkabler

Energimontør
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 ˦ Kompetansemål i læreplan Vg3

1. Forklare helhetlige produksjonssystemers oppbygning
og virkemåte

4. Planlegge, gjennomføre og dokumentere drift og
vedlikeholdsarbeider som omfatter elektriske, elektroniske,
mekaniske og hydrauliske komponenter

5. Feilsøke og iverksette tiltak for å gjenopprette
normal drift

9.	Utføre	sikker	jobbanalyse	og	sluttkontrollere	arbeidet

 ˦ Arbeidsoppgaver

•	 Bli-kjent-runde	på	anlegget
•	 Oljeprøver	transformator
•	 Vedlikeholdsrutiner	trafo
•	 Befaring	på	uteanlegg	med	terrengkjøretøy
•	 Måling	av	snødybde,	vindmålinger	etc.

•	 Legging	av	lavspenningskabler	på	bro	og	i	grøft
•	 Legging	av	høyspenningskabler
•	 Være	med	på	skjøting	og	terminering	 

av høyspenningskabler
•	 Legging	av	fiberkabler
•	 Skjøting	av	fiberkabler
•	 Være	med	på	oljeprøver

•	 Bruk	av	instrumenter
•	 Være	med	på	årlig	gjennomgang	av	FSE
•	 Inspeksjoner	på	damanlegg	med	scooter
•	 Vedlikehold	batterianlegg,	batteriprøver
•	 Vedlikehold	nødstrøm

•	 Bruk	i	FSE
	 •	 Vite	forskjell	på	LFK	og	LFS
	 •	 Barrierer	og	sikkerhetsavstander
	 •	 Bruk	av	isolert	verktøy
•	 Bruk	av	HMS-plan,	opplæring	i	å	gjøre	risikovurdering

Energioperatør
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6. PTF også for lærere

Mange av lærerne på videregående skole elektrofag er rekruttert fra installasjonsbranjsen. 
I tillegg kan det være mange år siden en del var i arbeid, og det synes å være begrenset med 
etterutdanningsmuligheter og oppdateringer. Lærerne kan derfor tilbys å delta på kurs bedriften 
arrangerer	i	løpet	av	året,	for	eksempel	fagspesifikke	kurs	og	sikkerhetskurs/FSE.	Videre	kan	
disse ha anledning til selv å være på utplassering i bedriftene i løpet av skoleåret, eller vi kan 
tilby sommerjobb til lærere. Her følger noen eksempler på praksis for lærere ute i energiselskapene.
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 ˦ Uke 1

 ˦ Uke 1 og 2

 ˦ Uke 2

 ˦ Uke 3 og 4

 ˦ Uke 3 og 4

 ˦ Distribusjonsnettet – luft

•	 EX-montasje,	skjøting	og	terminering
•	 Montasje	av	22	kV	linje,	skifting	av	isolatorer
 og tråd
•	 Mastetransformatoranlegg

 ˦ Turbiner og generatorer

•	 Drifting	og	vedlikehold	på	anleggets	turbin
•	 Drifting	og	vedlikehold	på	anleggets	generator
•	 Vedlikehold	av	anleggets	magnetiseringsutstyr
•	 Vedlikehold	av	anleggets	turbinregulator

 ˦ Kabelanlegg

•	 Legging	og	skjøting
•	 Terminering
•	 Montasje	eller	rengjøring	i	transformatorkiosk

 ˦ Apparatanlegg og styringssystemer

•	 Montasje	og	tilstandskontroll	på	anleggets
 effekt- og skillebrytere
•	 Drift	og	vedlikehold	av	anleggets	styringssystemer
•	 Drift	og	vedlikehold	av	frekvensomfomere

 ˦ Sekundærstasjon (trafostasjon)

•	 Drift	og	vedlikeholdsrutiner	og	systemer
•	 Nyanlegg	eller	drift	og	vedlikehold
 av styringssystemer
•	 Nyanlegg	eller	drift	og	vedlikehold
 av apparatanlegg

 ˦ Kompetansemål 9 Energimontør

Planlegge, gjennomføre og dokumentere
montasje og idriftsettelse av kabel- 
og luftanlegg og fordelingsanlegg

 ˦ Kompetansemål 1 Energioperatør

Forklare helhetlige produksjonssystemers
oppbygning og virkemåte

 ˦ Kompetansemål 9 Energimontør

Planlegge, gjennomføre og dokumentere
montasje og idriftsettelse av kabel- og
luftanlegg og fordelingsanlegg

 ˦ Kompetansemål 4 Energioperatør

Planlegge, gjennomføre og dokumentere
drift og vedlikeholdsarbeider som omfatter
elektriske, elektroniske, mekaniske og
hydrauliske komponenter

 ˦ Kompetansemål 11 Energimontør

Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere 
enkle styringsanlegg for effekt- og skillebryter
i produksjon og distribusjon av elektrisk energi

Eksempel 1 – Fire uker i bedrift – Nettselskap

Eksempel 2 – En måned i bedrift - Produksjonsselskap
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7. Linker

Læreplanen for prosjekt til fordypning:
http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Prosjekt-til-fordypning---Kunnskapsloftet/

Veileder til læreplan energimontør:
http://www.energinorge.no/fagopplaering/veileder-til-laereplanen-i-energimontoerfaget-
article8444-339.html

Veileder til læreplan for energioperatør:
http://www.energinorge.no/fagopplaering/veileder-til-laereplanen-i-energioperatoerfaget-
vann-og-vind-article8734-339.html

Hefte	og	PowerPoint-presentasjon	av	energimontørfaget:
http://www.energinorge.no/fagopplaering/introduksjonshefte-til-energimontoerfaget-
power-point-presentasjon-article8445-339.html
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Vedlegg 1:

ARBEIDSAVTALE – Utplassering i Prosjekt til fordypning

Bedrift Skole

Avtalen gjelder fra og med til og med

Elevens	navn	 Tlf	 e-post

Kontaktperson	i	bedriften	 Tlf	 e-post

Kontaktperson	for	skolen	 Tlf	 e-post

Følgende kompetansemål i Vg3 skal ha fokus i utplasseringsperioden:

1.

2.

Eleven plikter å:
•		Møte	presis	og	overholde	arbeidstida	og	utføre	de	arbeidsoppgaver	som	blir	pålagt
•		Gi	melding	til	bedriftens	kontaktperson	om	fravær	i	tilfelle	sykdom/andre	forhold
•		Følge	bedriftens	sikkerhetsregler
•		Etter	at	utplasseringsperioden	er	ferdig,	skal	bedriften	ha	en	skriftlig	tilbakemelding	fra	elevene	som	skal	innholde:
1)	Faglig	utbytte	i	forhold	til	kompetansemål,	2)Trivsel	og	arbeidsmiljø,	3)	Forhold	til	HMS

Bedriften plikter å:
•		Informere	om	arbeidstid,	sikkerhetsbestemmelser	og	arbeidsregler
•		Legge	til	rette	for	at	oppgavene	i	utplasseringsperioden	er	i	henhold	til	målene
•		Gi	nødvendig	veiledning	og	tilbakemelding

Skolen plikter å:
•		Gi	nødvendig	teoretisk	grunnlag	for	utplasseringsperioden	i	forhold	til	valgte	kompetansemål
•		Følge	opp	eleven	regelmessig	i	utplasseringsperioden
•		Sørge	for	nødvendig	verne-	og	sikkerhetsutstyr

Andre vilkår:
1. Partene bekrefter med underskrift at skolen er ansvarlig for eleven under utplasseringen, og at eleven dekkes av skolens 
ansvarsforsikring	når	det	gjelder	skade	på	annenmanns	eiendom.	Uykker	som	rammer	eleven	selv,	dekkes	av	bedriftens	
yrkesskadeforsikring.

2. Eleven skal ikke ha lønn under utplasseringen.

3. Denne arbeidsavtale kan sies opp av begge parter i samråd med kontaktlærer med 1 ukes varsel.

Sted og dato

For Bedriften Skolens underskrift Elevens underskrift
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