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Forord 

 

Denne rapporten er utarbeidet som avslutning av prosjektet «Opplæringstilbud for 

praksiskandidater; - voksne som ønsker å ta fagbrev som skogsoperatør». 

Eier av prosjektet har vært Skogkurs (Skogbrukets Kursinstitutt) i nært samarbeid med MEF-skolen, 

MEF avdeling Skog, Opplæringskontoret for anlegg og bergfag (OKAB) og videregående skoler med 

VG2 Skogbruk. Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond. I tillegg har 

MEF og MEF-skolen, Skogkurs og de videregående skolene gått inn med egne midler og/eller 

betydelig egeninnsats.  

Vi takker alle medvirkende for godt samarbeid og bidrag. En ekstra stor takk til Ida Ribler i MEF-

skolen, Eva Skagestad i MEF avd. skog og Atle Kjellevold Rød ved Nome videregående skole, avdeling 

Søve. 

 

Biri, 10. oktober 2017 

 

 

 

 

 

Mikael Fønhus 

Prosjektleder, Skogkurs 
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1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

Med Reform 94 ble det fra 1994 mulig å ta fagbrev som privatist etter den såkalte «§20-ordningen».  

Da ordningen kom, var det mange skogsarbeidere og maskinførere som tok fagbrev. På den tiden 

fantes det et tilbud om opplæring i form av kurs som en kombinasjon av brevskole og samlinger 

organisert gjennom Bygdefolkets Studieforbund (BSF) og Landbrukets Brevskole. Ordningen ble 

finansiert gjennom midler som 

organisasjonene i næringen skaffet til veie. 

Etter at dette tilbudet falt bort rundt år 2000, 

har det vært svært få personer som har gått 

opp til fagbrev som det vi kaller 

praksiskandidater (se faktaboks om 

ordningen) 

Gjennom samtaler med bedrifter i bransjen, 
blant annet gjennom Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF), ble det uttrykt et sterkt ønske 
om at langt flere burde bruke denne 
muligheten til å få et fagbrev. Kravet til 
kunnskap og kompetanse øker i 
skognæringen, men hos de som utfører det 
praktiske arbeidet i skogen er det relativt få 
som har fagbrev.  
 
Utfordringen for mange har imidlertid vært 
mangelen på tilrettelagt opplæringstilbud. 
Dersom en maskinfører har ønsket å melde 
seg opp til fagprøve som praksiskandidat, har 
vedkommende selv måttet orientere seg 
igjennom systemet og tilegne seg nødvendig 
kompetanse. Særlig utfordrende har det vært 
at kandidaten først må melde seg opp og 
forberede seg til en teoretisk eksamen. Denne 
må vedkommende bestå før oppmelding til 
praktisk fagprøve.  
 
I praksis betyr dette at kandidaten selv har 
måttet ta kontakt med Fylkeskommunen for å 
innhente informasjon, selv finne ut hva som 
forventes i forhold til å oppfylle kravene i 
læreplan, og selv melde seg opp.  
 
På den teoretiske delen av prøven skal kandidaten, i løpet av 5 timer, vise faglig kunnskap både i 
bredde og dybde. Forskrift til Utdanningslova sier følgende i forhold til fagprøven:  

«Fag- og sveineprøva skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget slik denne er beskriven i 
læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget. Alle kompetansemåla i læreplanen for faget 
skal kunne prøvast. Arbeidsoppgåvene i prøva skal reflektere krava til fagleg kompetanse.» 

Læreplan sier lite om hvilket faglig nivå som forventes, dvs. læreplanmålene er lite spesifikke. Det gis 
ingen informasjon om aktuell pensumlitteratur, og all relevant informasjon rundt dette må 
kandidaten finne ut av på egenhånd eller ved f.eks. å henvende seg til nærmeste videregående skole 
med Naturbruk – VG2 skog.  
 

Forskrift til opplæringslova 
§ 3-55. Særlege føresegner om fag- og sveineprøve for 
praksiskandidatar 

Praksiskandidatar, jf. opplæringslova § 3-5, må sjølve melde 
seg til fag- og sveineprøve. Meldinga går til fylkeskommunen 
innan fristar som fylkeskommunen fastset. Innhaldet i og 
omfanget av fag- og sveineprøva er fastsett i § 3-57. 

Før praksiskandidatar melder seg til fag- eller sveineprøve, 
skal dei ha bestått ein eigen eksamen etter nærmare 
føresegner frå Utdanningsdirektoratet. 

Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte 
praksiskandidaten har nådd kompetansemåla som er 
fastsette i den læreplanen for opplæring i bedrift som 
praksiskandidaten tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve i. 

I lærefag som kjem inn under § 3-52, skal eksamen prøve i kva 
grad den einskilte praksiskandidaten har nådd 
kompetansemåla som er fastsette i programfaga for Vg1, Vg2 
og eventuelt Vg3 i skole, og som er relevante for lærefaget. 
Eksamen skal vere bestått før ein praksiskandidat melder seg 
til fag- eller sveineprøve. 

Eksamen utarbeidast sentralt og sensurerast lokalt. 

Dersom prøvenemnda ber om det, kan praksiskandidaten 
kome med forslag til kvar fag- eller sveineprøva kan haldast, 
og korleis prøva kan gjennomførast. 

Dersom praksiskandidaten ikkje består fag- eller sveineprøva, 
kan ny prøve tidlegast haldast etter seks månader. 
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Når praksiskandidatene har jobbet i mange år, er han/hun er ikke vant til skolesystemet. Svært få vet 
hva som forventes, og hvordan eksamen foregår. Dermed har mange av de som har meldt seg opp 
strøket på den teoretiske eksamen, selv om de har vist stor faglig interesse og dyktighet i det daglige 
arbeidet. 
 
Alle disse forholdene tilsa at det nå var på tid å lage et opplæringstilbud for praksiskandidater der 
målet var å  

• Stimulere til at det blir flere praksiskandidater til skogfaget  

• Bygge opp og teste et kurs- og veiledningstilbud for voksne som ønsker å ta fagbrev som 
skogsoperatør via praksiskandidatordningen (§3,5 Opplæringsloven) 

• Gi kandidatene kunnskap og kompetanse til å bestå både den teoretiske eksamenen og den 
praktiske fagprøva. 

• Bidra til at fagbrevet skal holde et faglig nivå som matcher kravene i læreplanen og fra 
næringen.   

 
Dette var bakgrunnen for at prosjektet ble igangsatt og gjennomført. 
 

2 GJENNOMFØRINGEN AV PROSJEKTET 

Prosjektet har vært eid og blitt gjennomført av Skogkurs (Skogbrukets Kursinstitutt) i nært samarbeid 
med MEF-skolen, MEF avdeling Skog, Opplæringskontoret for anlegg og bergfag (OKAB) og 
videregående skoler med VG2 Skogbruk. Prosjektleder fra starten var Eva Skagestad, men etter at 
hun sluttet ved Skogkurs vinteren 2016 har Mikael Fønhus vært prosjektleder.  

 

2.1 Tidsperioden 

Da prosjektet ble satt i gang ble det lagt en framdriftsplan der prosjektet skulle avsluttes innen 

utgangen av 2015. Undervegs ble det nødvendig å forlenge prosjektperioden 2 ganger: 

• Læreplan i skogfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKF3-02) ble revidert vinteren 2015. Ny 

læreplan trådde i kraft fra 1. august 2015. Prosjektet valgte derfor å vente på den nye 

læreplanen, slik at det ikke ble utarbeidet materiell som bygde på den gamle. Dette ga ca et 

halvt års forsinkelse i prosjektet. 

• Etter at kursopplegget var klart våren 2016, annonserte samarbeidspartneren MEF-skolen 

oppstart av testkurs i september samme år. Selv om Skogkurs mente at testkurset burde 

vært lagt til skogområdene på indre Østlandet, valgte MEF-skolen å arrangere kurset i 

Ulefoss i Telemark, der Nome videregående skole, avdeling Søve, har et VG2-tilbud i 

Skogbruk. Dessverre vist det seg at kurset bare fikk 4 påmeldinger. Dette var så få, at MEF-

skolen valgte å avlyse. I stedet ble det lyst ut nytt testkurs på Rudshøgda i Rinsaker. Dette ble 

gjennomført i 1. halvår 2017. 

Som følge av dette har prosjektet blitt forsinket med vel halvannet år og avsluttes sommeren 2017. 

 

2.2 Læremidler 

Skogkurs har hatt det faglige ansvaret for utvikling av kurset. Med utgangspunkt i læreplanen har det 
derfor blitt satt sammen et undervisningsmateriell basert på PowerPoint-presentasjoner, filmer, 
nettsider og apper, samt noe trykt materiell. Alle PowerPoint-presentasjonene har blitt produsert 
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nye for formålet og blitt distribuert til dem som har hatt undervisningen på testkurset slik at de har 
kunne gjort materialet til sitt eget.  
 
På testkurset (se mer nedenfor) ble alle læremidlene ble gjort tilgjengelige for deltakerne  på MEF-
skolens læringsplattform MOODLE. Her ble det lagd PDF-versjoner av alle presentasjonene, og linker 
til filmer og nettsider.  
 

2.2.1 Film som læremiddel 

Erfaringen viser at mange som har valgt en praktisk yrkesretning oftere enn andre sliter med skrive- 
og lesevansker. For denne gruppen er praktiske demonstrasjoner og filmer gode læremidler. Blant 
annet derfor har Skogkurs sammen med vår søsterorganisasjon i Sverige, SKOGFORSK, utarbeidet 
mange kunnskapsfilmer beregnet på skogsmaskinbransjen. Disse ligger åpent tilgjengelig som 
SKOGKURS-SPILLELISTER PÅ YOU TUBE, uavhengig av dette prosjektet. 
 
Som en del av prosjektet har det blitt utviklet noen nye filmer. Gjennom arbeidet med materiellet 
fant vi ut at var det manglet gode filmer som kunne vise og forklare noen av de mest vanlige skoglige 
begrepene. Vi valgte derfor å lage fem korte filmer som forklarer og demonstrerer følgene begrep:  

BESTAND 
HOGSTKLASSE  
BONITET 
RELASKOP 
TREANTALL 

 
Produksjonen av filmene har blitt finansiert utenfor prosjektet, ettersom de vil være nyttige også i 
andre sammenhenger for Skogkurs. Disse filmene ble vist under samlingene og også distribuert til 
deltakerne på læringsplattformen Moodle. 
 

2.2.2 Andre læremidler 

Som læremidler har det også inngått bruk av apper og digitale verktøy fra andre inn skog-, natur- og 
maskinbransjen. Eksempler på slike er:  

• Allma og DinSkog som plattform for digitale skogplaner 

• Kilden og Gardskart fra NIBIO som kartdatabaser og miljøinformasjonsdatabaser i forbindelse 
med planlegging gjennomføring av skogsdrift 

• Komatsu MaxiFleet som eksempel på produksjonsstyringssystem for skogsmaskiner 
• Entreprenør-web og andre tjenester hos tømmeromsetningsorganisasjonene 

 
I tillegg har det vært delt ut tømmerreglement og prislister fra henholdsvis Norsk Virkesmåling og 
tømmeromsetningsorganisasjonene. Det har også blitt delt ut ulike kurshefter fra Skogkurs og gitt 
tilbud om rabattert kjøp av norske og svenske fagbøker. 
 

https://www.youtube.com/user/skogkurs/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=5bM2diOayVI&list=PLW6AAEYi2JtU16JcLWuAvQfr_YXkxuhQx
https://www.youtube.com/watch?v=GISoNHaJkRw&list=PLW6AAEYi2JtU16JcLWuAvQfr_YXkxuhQx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MMhfzAu5S4U&index=3&list=PLW6AAEYi2JtU16JcLWuAvQfr_YXkxuhQx
https://www.youtube.com/watch?v=8dhIGhOIYes&list=PLW6AAEYi2JtU16JcLWuAvQfr_YXkxuhQx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nojaCvJ7-xI&index=5&list=PLW6AAEYi2JtU16JcLWuAvQfr_YXkxuhQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW6AAEYi2JtU16JcLWuAvQfr_YXkxuhQx
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2.3 Testkurs 

Testkurset ble lagt opp som 4 samlinger á 2 dager. Det ble slått fast at fredager og lørdager er bedre 

kursdager for denne bransjen enn midtukedager. Skogsentreprenørene er fokusert på produksjon, og 

vi mente det ville være størst vilje til å la førerne få fri til kurs dersom en av dagene pr samling var en 

lørdag. Samlingene ble fordelt over en firemåneders periode, med én samling pr måned fra januar til 

april 2017.  

 

Kurset ble arrangert i regi av MEF-skolen og lagt til MEF’s distriktskontor på Rudshøgda. Det meste av 

undervisningen foregikk inne, men deler av undervisningen på temaene maskinvedlikehold og 

virkesutnytting ble lagt til henholdsvis et lokalt skogsmaskinverksted og til Norsk Virkesmålings 

målestasjon på Mjøsbruket.  

 

Lærekrefter ble hentet i hovedsak fra Skogkurs, men også fra Våler videregående skole avd. 

Sønsterud og fra Norsk Virkesmåling. På den første samlingen hadde dessuten MEF-skolen en økt 

med studieteknikk og bruk av læringsplattformen Moodle.  

 

I alt deltok 13 kandidater på kurset. Deltakerne var forholdsvis unge, og noen hadde fagbrev fra 

andre bransjer tidligere. Noen hadde dessuten forsøkt å ta fagbrevet i Skogfaget tidligere, men 

strøket på den teoretiske eksamen. Geografisk var naturlig nok de fleste kandidatene 

hjemmehørende i Hedmark og Oppland, men det var også en deltaker fra hver av fylkene Buskerud 

og Telemark. Både motivasjonen og engasjementet var stort, og alle kandidatene deltok på alle 

dagene.  

 

 

Bilde 1. 11 av 13 kandidatene som deltok på testkurset samlet på 1. samling januar 2017. 
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3 RESULTATER  

Resultatene kan deles i tre deler: 

 

3.1 Kursopplegg 

Prosjektet har resultert i et kursopplegg med tilhørende undervisningsplan og kursmateriell. Etter å 
ha kjørt testkurs og evaluert resultatene fra dette, har vi nå et kursopplegg som kan rulles ut i flere 
deler av landet (se VEDLEGG 1) 
 
Erfaringene fra testkurset var gode. Samarbeidet mellom MEF-skolen og Skogkurs fungerte godt, og 
det er naturlig at MEF-skolen kan stå som arrangør av flere kurs de nærmeste åra. Det er heller 
ingenting i veien for at Skogkurs kan stå som arrangør. Spesielt gjelder det hvis det skulle vise seg å 
være en barriere for noen å delta på kurs i regi av MEF eller MEF-skolen. På testkurset var det 
deltakere som ikke jobbet hos MEF-medlemmer, men i løpet av kursperioden fikk MEF en av disse 
som nytt medlem. 
 
Kursdeltakerne ble dessuten bedt om å evaluere etter hver samling på egne evalueringsskjema i 
Moodle, men de fleste droppet dessverre å fylle ut dette. Dette må gjøres annerledes på neste kurs. 
De muntlige tilbakemeldingene var derimot svært gode. Det som ble pekt på som negativt var at 
noen av temaene ble repetert unødig. 
 
Etter testkurset ble det gjorde MEF Skog, MEF-skolen og Skogkurs en felles evaluering. Detaljene er 
ikke så interessante her, men noen overordnede momenter er viktig å ta med til neste kurs:  

• Det er en utfordring å fylle kurset med mange nok deltakere for at kursprisen skal bli 
overkommelig for deltakerne.  

➢ Gjøre noen av temaene om til nettundervisning. Det kan være sanntids-undervisning 
streamet via Skype eller andre plattformer, eller film/lyd-forelesning.  

➢ Redusere til 2 samlinger; - en i starten og en i slutten av kurset, eventuelt over 3 
dager.  

 
Dette siste kan særlig være aktuelt der det er lange reiseavstander mellom entreprenørene, slik som 
Vestlandet, Trøndelag og Sørlandet. Der det er større tetthet av entreprenører blir reiseavstandene 
kortere og lettere å samle folk til hyppigere samlinger.   
  

3.2 Kunnskap og kompetanse 

Etter at kurset var ferdig meldte alle de 13 deltakerne seg opp til fagprøven. Når denne 

sluttrapporten skrives, har det nettopp blitt kjent at alle de 13 besto den teoretiske eksamenen! 

Dette tar vi som en bekreftelse på at vi har nådd målet om å gi kandidatene kunnskap og 

kompetanse til å bestå den teoretiske eksamenen. 

 

Den praktisk fagprøva skal først avlegge etter sommeren 2017, men siden dette er folk som har til 

dels mange års erfaring som skogsmaskinførere, må vi forvente at den praktiske delen er mindre 

utfordrende enn den teoretiske. 

 

Vi hadde også et mål om å bidra til at fagbrevet skal holde et faglig nivå som matcher kravene i 

læreplanen og fra næringen. Med et solid fokus på dette fra alle de involverte mener vi at det faglige 

innholdet i læremidlene og kursopplegget, mener vi at dette er godt i varetatt i prosjektet. 



«Praksiskandidatkurset» - sluttrapport 

   

Side 9 av 13 

3.3  Flere praksiskandidater 

Det siste målet i prosjektet var å stimulere til at det blir flere praksiskandidater til skogfaget. Dette 

målet vil bare i begrenset grad bli nådd i prosjektperioden. Vi hadde 13 deltakere på testkurset og 

mange av disse ville nok ikke tatt fagbrev uten et organisert opplegg.  

 

I fortsettelsen, når MEF-skolen og Skogkurs nå har et ferdig kursopplegg å tilby, mener vi det ligger 

godt til rette for å nå også dette målet i årene som kommer. 

 

4 ØKONOMI  

Opprinnelig hadde prosjektet en ramme på totalt 620 000 kroner. Til dette ga Skogbrukets 
Verdiskapingsfond en finansieringsbevilgning på inntil kr 300.000, maksimalt 48 % av prosjektets 
samlede dokumenterte kostnader. Resten ble finansiert av deltakerne i prosjektet slik det er vist i 
tabellene. 
 
Regnskapet viser at flere av partene har lagt inn betydelig mer ressurser enn forutsatt og budsjettert. 
Særlig gjelder dette arbeidsinnsats, men også direkte kostnader i form av varekjøp. 
  
 

Kostnader (NOK)                                                                                                 Budsjett Regnskap  

Oppbygging av struktur og vurdering av innhold. 150 000 

 

Nyutvikling av kursmoduler 200 000 

Utvikling – nettbasert kursrom 70 000 

Organisering / adm 100 000 

Testing  100 000 

Sum kostnader 620 000 733 143 

 

Finansiering (NOK)                                                                                                     Budsjett Regnskap  

Skogkurs 200 000 267 994 

MEF – skolen, OKAB / Skolene 120 000 165 149 

Verdiskapingsfondet 300 000 300 000 

Sum finansiering 620 000 733 143 
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VEDLEGG 1 – Undervisningsplan for testkurset  
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