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Forord 

 

Denne rapporten er utarbeidet som avslutning av prosjektet «Kompetansehevende kurstiltak for 

permitterte lærlinger i skogfaget». 

Eier av prosjektet har vært Skogkurs (Skogbrukets Kursinstitutt) og MEF avdeling Skog. Prosjektet er i 

sin helhet finansiert av Skogbrukets Verdiskapingsfond med kr. 196.096.  

Vi takker alle medvirkende for godt samarbeid og bidrag. En ekstra stor takk til Norsk Virkesmåling og 

regionlederne Per Arne Lien og Inge Sveen. 

 

Biri, 20. oktober 2020 

 

 

 

Mikael Fønhus 

Prosjektleder, Skogkurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde: Skjermdump fra PP-presentasjon ved kursoppstart 
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1 BAKGRUNN FOR TILTAKET 

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronapandemien var aktiviteten i skogen sterkt 
Redusert våren og forsommeren 2020. Mange entreprenører manglet oppdrag og måtte permittere 
ansatte. For bransjen ble det viktig å beholde skogsmaskinlærlingene i bransjen under 
permitteringstiden, og unngå at læretiden ble forlenget.  
 
Under finanskrisen i 2009 hadde bransjen en lignende situasjon. Den gang ble lærlingene samlet på 
Sønsterud og gitt et målrettet kompetansetilbud samtidig som læretiden fortsatt løp. Effekten den 
gang var veldig god, og dette var bakgrunnen for Skogkurs og Maskinentreprenørenes forbund tok 
initiativ til et nettbasert kursopplegg våren 2020.  
 

2 GJENNOMFØRINGEN  

Prosjektet har vært eid av Skogkurs og Maskinentreprenørenes forbund, avdeling Skog (heretter kalt 
MEF) i fellesskap. Den praktiske gjennomføringen og prosjektledelsen har Skogkurs hatt, mens MEF 
Skog og OKAB1- kontorene deltok i utforming av studieplanen.  
 
I tillegg har vi hentet verdifull faglig bistand hos Norsk Virkesmåling og Solør videregående skole avd. 
Sønsterud.  
 
Mikael Fønhus (Skogkurs) har hatt det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av 
kursopplegget.  
 

 

2.1 Studieplanen 

Lærlingene er i et utdanningsløp. Kompetiltakene som tilbys denne gruppen måtte derfor tilpasses 

gjeldende læreplan i faget. Læreplanen som skogsoperatørlærlingene er underlagt er LÆREPLAN I 

SKOGFAGET VG3. Planen setter en rekke konkrete kompetansemål som lærlingen skal kunne. Når vi her 

skulle tilby ekstra kompetansetiltak, måtte det faglige innholdet koblets til kompetansemålene og 

målet om det at lærlingene senere skal bestå fagprøven.  

I prosjektbeskrivelsen hadde vi beskrevet at vi i tillegg skulle tilby emner som kunne styrke 

lærlingenes ferdigheter ut over det som normalt skal forventes. Men på grunn av at flere 

entreprenører hadde gitt beskjed om at permitteringstida antakelig ville bli relativt kortvarig, 

droppet vi de ekstra emnene og satte i stedet fokus på læreplanmålene. Det gjorde at både RECO 

teoridel, nettkurs i ungskogpleie, PEFC nettkurs og praktisk bruk av droner ikke ble noe av. 

Studieplanen som ble gjennomført på ett av kursene vises i VEDLEGG 1. Tilsvarende opplegg, men 

andre datoer, ble fulgt på det andre kurset.  

 

  

 

1 Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er et samarbeidsorgan mellom bedrifter og 

virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater. OKAB’s oppgaver er bl.a. oppfølging av 

lærlingene i bedriftene. 

http://data.udir.no/kl06/SKF3-02.pdf
http://data.udir.no/kl06/SKF3-02.pdf
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2.2 Påmelding og rekruttering av deltakere 

Ettersom de fleste lærlinger i skogbruket tilhører OKAB, forholdt vi oss særlig til dem når det gjaldt 
påmelding og opplysninger om bedrifter som hadde permitterte. I tillegg tok vi kontakt med de andre 
opplæringskontorene vi kjenner til og alle de 7 naturbruksskolene med Vg2 Skogfaget. Vi 
markedsførte også tilbudet på Facebook og nyhetssider, både hos MEF Skog og Skogkurs.  
 
Det ble gjennomført to kurs: 

• Kurs 1: 27. april –   8. mai  (7 deltakere) 

• Kurs 2: 11. mai  – 27. mai  (8 deltakere) 
 
Med totalt 15 deltakere var ikke det flere enn at alle kunne vært deltatt på samme kurset. 
Situasjonen var imidlertid at de åtte siste var ikke permitterte da det første kurset startet opp. Derfor 
var det kjærkomment for dem som ble permitterte senere at vi raskt kunne sette opp et ekstra kurs. 
Noen av deltakerne var ikke permitterte hele kursperioden, men valgte likevel å fullføre. 
 
 

2.3 Kursgjennomføringen 

Hver av de 9 kurssekvensene ble gjennomført over 3 timer. Tidsrammen var 09.00 – 12.00. Resten av 
dagen hadde lærlingene til disposisjon for å løse dagens oppgave.  
 
Undervisningen forgikk på nettplattformen ZOOM. Plattformen har mye til felles med Teams, men gir 
mulighet for å dele klassen opp i mindre grupper for diskusjoner og oppgaveløsing. Ingen hadde 
problemer med å logge seg på så lenge de hadde nettforbindelse, men flere slet av og til med dårlig 
hjemmenettverk. For dem som undervise var det en utfordring at flere av lærlingene ikke hadde 
kamera på PC-en sin. Dermed forgikk undervisningen ofte mot enkelte svarte skjermer i stedet for et 
levende bilde av deltakeren. 
 
All undervisningen foregikk med minst to instruktører. Den ene var «vert» eller hovedansvarlig for 
timen, mens den andre var «moderator». Moderatoren tok seg av chattetjenesten i Zoom der 
deltakerne kunne kommentere eller stille spørsmål. I tillegg hadde moderatoren ansvar for å hjelpe 
deltakerne med tekniske problemer underveis.  
 
Med unntak av én forelesning byttet vi løpet av 3-timers økta på rollen som vert og moderator. Det 
skapte med variasjon i undervisningen og mulighet for å bruke instruktører med spisskompetanse på 
de ulike temaene. Skogkurs brukte til sammen 8 av sine medarbeidere inn i undervisningen, hvorav 3 
maskininstruktører. I tillegg deltok Per Arne Lien fra Norsk Virkesmåling og Brede Lauten fra Våler 
vgs. avd. Sønsterud på hver sine sekvenser.  

I tillegg til fagtemaene som ble gjennomgått i fellesskap, fikk lærlingene etter hver nettsamling en 

øvingsoppgave de skulle løse på egenhånd. Denne ble gjennomgått på neste nettsamling dagen 

etter. Det var varierende hvor mye innsats lærlingene la i å løse oppgaven, men de fleste gjorde 

hederlige forsøk. 

Kursopplegget ble avsluttet med en avsluttende prøve. Dette ble gjort for at deltakerne skulle få 
testet seg selv og hva de har lært. Oppgaven var i realiteten en tidligere eksamensoppgave som 
voksne praksiskandidater (som ikke går lærlingeløpet) må bestå før de kan melde seg opp til 
fagprøven. Oppgavene ble rettet av Brede Steinbakken Lauten som er faglærer og adjunkt ved 
Sønsterud.  
 

https://zoom.us/
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I etterkant viser det seg at bare halvparten av lærlingene leverte den avsluttende prøven. Lærlingene 
som leverte fikk tilbakemelding med en karakter for å vise hvordan de lå an i forhold til kunnskapen 
de bør ha for å gå opp til fagprøva. Resultatene varierte mye, og kanskje mer enn det ville gjort opp 
dette hadde vært en tellende eksamen.  
 

3 KURSMATERIELL OG LÆREMIDLER 

På en del av fagtemaene har det vært nødvendig å lage nytt kursmateriell. På andre tema har 

Skogkurs gjort gjenbruk av tidligere opplegg, men tilpasset dem til nettundervisning.  

Det mest omfattende nye kursmateriellet har vært det vi det vi utviklet sammen med Norsk 

Virkesmåling.  Å kunne hente ut verdipotensialet som skogen og trærne har er avgjørende for å 

kunne gi skogeieren en høyest mulig tømmerverdi. Skogsoperatøren må derfor kjenne og kunne 

bruke gjeldende tømmerreglement, bedømme trærne og virkesfeilene, og ikke minst vite hvordan 

tømmeret apteres optimalt i henhold til pristabellene. 

På et normalt samlingsbasert kurs ville vi ha tatt med lærlingene til skogs eller en måleplass for å se 

på tømmer. På grunn av koronasituasjonen var vi denne gang nødt til å holde oss til nettbasert 

undervisning. Derfor dro vi før kurset ut til to målestasjoner og lagde to enkle instruksjonsfilmer 

sammen med Norsk Virkesmåling. Filmene ble vist i kurset, samtidig som Norsk Virkesmåling var med 

og kommenterte og svarte på spørsmål.  

Disse videoene er typisk kursmateriell, og egner seg ikke for opplæring uten instruktør. 

 

3.1 SAGTØMMER (klikkbar link) 

Norsk Virkesmåling viser reglement, typiske feil 

og krav til sagtømmer, samt noen enkle 

kapperåd.  

 

 

3.2 MASSEVIRKE (klikkbar link) 

Norsk Virkesmåling viser reglement, typiske feil 

og krav til massevirke, samt noen enkle 

kapperåd.  

 

 

 

 

https://vimeo.com/417512384/531a4635cf
https://vimeo.com/417512384/531a4635cf
https://vimeo.com/417519839/73d682a729
https://vimeo.com/417519839/73d682a729


Kompetansehevende kurstiltak for permitterte lærlinger  

   

Side 7 av 11 

4 EVALUERING 

For å få en tilbakemelding fra lærlingene om hvor fornøyde de var med kursopplegget, gjennomførte 
vi en anonym nettbasert evaluering. Av de 15 deltakerne svarte 10. Lærlingene gir høye skår på alle 
temaene, og særlig på temaet «Planlegging av hogst og kjøring med skogsmaskin». Dette temaet 
omhandlet også kommunikasjon og samhandling innad i driftslaget og ble undervist i av to av 
Skogkurs sine maskininstruktører. 

Et sammendrag av evalueringen er vist i VEDLEGG 2.  

 

5 ØKONOMI  

Prosjektet har blitt finansiert av Skogbrukets Verdiskapingsfond i sin helhet. Da Verdiskapingsfondet 
ga sin bevilging, fattet styret vedtak om at  
«Styret garanterer for kostnaden ved å utvikle, organisere og gjennomføre kurset. Søker oppfordres 
til å følge opp muligheten til støtte fra flere finansieringskilder, men vil uansett garantere for 
søknadsbeløpet. (…)» 

Søknaden hadde en ramme på totalt 753.350 kroner. Det ble jobbet intenst, spesielt fra MEF skog sin 
side, for å skaffe medfinansierere, og det så en stund ut til at en eller flere offentlige organer kunne 
bidra med spesielle «koronabevilgninger». Da retningslinjene for bruk av de ekstraordinære midlene 
kom på plass, var det ingen midler å hente til dette spesielle tiltaket. 

Regnskapet viser at opplegget ble mye billigere enn rammetilskuddet som ble gitt. Det skyldes at 
færre lærlinger enn forventet ble permittert, og at kurset fikk en litt annen utforming enn vi antok da 
prosjektbeskrivelsen og søknaden ble sendt.  
  
 

Kostnader (NOK)                                                                                                 Budsjett Regnskap  

Kursutvikling  165 000 

 
Kursorganisering  43 875 

Undervisning (493 timer á kr 975) 480 675 

PEFC nettkurs (40 stk á 1600 kr/pers) 64 000 

Sum kostnader 753 550 196 096 

 

Finansiering (NOK)                                                                                                     Budsjett Regnskap  

   

   

Skogbrukets Verdiskapingsfond 753 550 0 

Sum finansiering 753 000 196 096 
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VEDLEGG 1  
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Vedlegg 2  
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