
B i Tømrer

www.blitømrer.no



En tømrer må ha godt håndlag, og kunne 
bruke både hodet og kroppen!

Tømrerfaget omfatter bygging og  

montering av ulike typer trekonstruksjoner.  

En ting er sikkert – jobber du som tømrer 

er ingen dager like!

                  Ønsker du deg en  aktiv 
og variert arbeidsdag?

mveslum
Utheving
Endre til:Jobber du som tømrer er ingen dager like! Du kan bygge trehus og andre trekonstruksjoner, og jobbe med blant annet rehabilitering og innredning. 



Tømrerutdanningen er en blanding av teori og praksis. Praksisen får du som lærling 

ute i bedrift og du har lønn i  læreperioden.  Utdanningen er på 4 år.  Du kan selv 

velge ditt utdanningsløp:

■ 2 år i skole og 2 år i bedrift

■ 1 år i skole og 3 år i bedrift

■ 4 år i bedrift 

■  TAF – tekniske og allmenne fag

■   Vekslingsmodellen – tidlig ut i praksis!

4. år

3. år

2. år

1. år

Barne- og ungdomsskole

SVENNEPRØVE

Gratulerer med svennebrevet!

Vg 1 Bygg og
anleggsteknikk

Vg 1 Bygg og  
anleggsteknikk

Vg 2 Byggteknikk

Praksis i bedrift Praksis i bedrift

Teori på skolen faste  
dager i uka

Praksis i bedrift 

Teori på skolen faste  
dager i uka

2 + 2 1 + 3 0 + 4

Praksis i bedrift 

Teori (tekniske og  
allmenne fag - TAF)  

på skolen faste dager 
i uka. Fordypning  
i matematikk og  

fysikk.  

TAF

Praksis og teori i  
bedrift

Teori på skolen,  
undervisningsbolker  

av ulik varighet

Vekslingsmodellen

½ år skole +  
noe utplassering

Veien  
           til svennebrevet

mveslum
Notat
Legg til tekst:Denne modellen tilbys noen steder i landet.



Mulighetene er der 

               – valget er ditt!

Med svennebrev kan du gå rett ut i jobb som tømrer.  Når du får praktisk erfaring stiller 
du også sterkere for andre oppgaver, eller for å ta mer utdanning av kortere eller lengre 
varighet. Noen av dine muligheter:

■  Jobbe i en byggmester- eller entreprenørbedrift med nybygg, tilbygg, rehabilitering, 
ombygging og modernisering – av alt fra små trehus til store næringsbygg.

■  Etter noen år i faget kan du bli bas for et arbeidslag eller byggeplassleder.

■  Mesterutdanning og etablering av egen byggmesterbedrift. 

■  Fagskoleutdanning med innbakt mesterutdanning.  

■  Bachelorutdanning i ingeniørfag – bygg, og evt. videre til siv. ing./master eller dr. ing.

■  Arkitektutdanning. 

■  Andre muligheter er blant annet taksering, rådgiving, undervisning, salg,  
saksbehandling og prosjektledelse.

www.blitømrer.no

6. år

5. år

4. år

3. år

2. år

1. år

SVENNEBREV I TØMRERFAGET

1 år praksis 1 år forkurs

Mesterutdanning Fagskoleutdanning
Mesterutdanning

Ingeniørutdanning
Y-veien

Ingeniørutdanning

MESTER FAGSKOLEINGENIØR

BACHELOR

SIV. ING./MASTER

SIV. ING./MASTER

BACHELOR

TAF



Ønsker du å vite mer om å bli tømrer?

Sjekk ut www.blitømrer.no eller scann koden:

 
Her finner du også  informasjon om Opplæringskontorene rundt om i landet.

De kan hjelpe deg med lærlingeplass!
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mveslum
Utheving
slett

mveslum
Linje  

mveslum
Linje  

mveslum
Utheving
endre til: kontaktinformasjon til




