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Velkommen til 
GF Lærlingskole i glassfaget!

GF LÆRLINGSKOLE

Glass og Fasadeforeningen



LÆRLINGSKOLE I  
GLASSFAGET  2020 

• «Lærlingskolen i glassfaget» legges til  
OKH Vestfold sine lokaler på Sem i  
Tønsberg. Glass og Fasadeforeningen tilbyr 
undervisning i 2020. 

• Foreningen vil legge til rette for at lærlingen 
får et godt undervisningstilbud, både teore-
tisk og praktisk.  

• Målsettingen er å ha et utdanningstilbud ba-
sert på et godt samspill mellom undervisning 
på skole og ute på arbeidsplassene. 

• Undervisningen bygger på «Fagbok i 
glassfaget». Læreboken er delt inn i våre 
fagområder.  Bokens kapitler og eksamens-
forberedende studier fordeles på til sammen 
seks samlinger over fire dager. Tre samlinger 
gjennomføres før sommerferien, og tre etter. 

• Skoletiden i de ukene man samles er mandag 
til torsdag 08.00 – 15.30 som utgangspunkt, 
med tilpasninger på start- og avslutnings- 
tidspunkt. 

• Undervisning skal foregå hos OKH Vestfold 
på Sem, men også ute hos nærliggende 
bedrifter. 

• Overnatting og forpleining vil bli på Tønsberg 
Vandrerhjem. Det er gode kollektive reise-
muligheter, både med fly, tog, buss og bil.  
Vandrerhjemmet ligger ca.  11 minutter med 
buss fra OKH sine lokaler.

• I desember avsluttes skoleåret med en 
eksamen som gjennomføres på lærlingens 
hjemsted.

Glass og Fasadeforeningen har inngått en avtale med  
Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold (OKH Vestfold) og  
Opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk Rogaland AS 
(Byggopp Rogaland) om oppstart av ny lærlingskole for glassfaget. 

REISEUTJEVNING

Glass og Fasadeforeningen vil benytte en modell for «reiseutjevning» slik at alle sel-
skaper/opplæringskontorer/lærlinger, uavhengig hvor i landet man er lokalisert, vil få 
omtrentlig lik reisekostnad til GF Lærlingskole.



LÆRLINGSKOLE I  
GLASSFAGET  2020 

SAMLINGER I SKOLEÅRET 2020

• 1. samling uke 3  
(Del 1 og 6 Fagbok i glassfaget).  
• HMS– grunnleggende om glass,  
forskrifter, standarder, lovverk, veiledere 
og miljø

• 2. samling uke 6  
(Del 1 Fagbok i glassfaget) 
• Glassproduksjon og -bearbeiding,  
funksjoner og egenskaper, energi- 
produksjon og kommunikasjon via glasset.

• 3. samling uke 23 
(Del 2 Fagbok i glassfaget) 
• Glasshåndverk – tradisjonelle metoder  
for skjæring, bearbeiding og innsetting.  
• Elementer og innvendige vegger,  
oppmåling og interiørglass

• 4. samling uke 35  
(Del 3 Fagbok i glassfaget) 
• Fasader og solskjerming

• 5. samling uke 42  
(Del 4-5 Fagbok i glassfaget) 
• Glass i biler og andre transportmidler 
• Innramming

• 6. samling uke 48  
(Eksamensforberedelser) 
• Repetisjon og gjennomgang av  
tidligere eksamensoppgaver

• Eksamen uke 49/50 
• Sentralt gitt eksamen som holdes  
på lokal videregående skole

Lurer du på noe om  
GF Lærlingskole, eller hvordan  
du kan rekruttere lærling  og  bli  god-
kjent opplæringsbedrift? 
 

KONTAKT OSS: 

Per Henning Graff
Prosjektleder 
Glass og Fasadeforeningen
graff@gffn.no
915 64 455

Hilde Claussen
Daglig leder 
OKH Vestfold
hilde@okh-vestfold.no
900 95 035

Nils Terje Hagen 
Opplæringskonsulent 
BYGGOPP Rogaland AS
nth@byggopp-rogaland.no
415 40 961

Arne S. Hansen
Faglærer
arne@vitrea.no
900 94 585



Hvem godkjenner  
en lærebedrift?

Det er fylkeskommunen som vurderer 
om en bedrift oppfyller kravene for 
å være en opplæringsbedrift (også 
kalt lærebedrift). Godkjenningen for-
utsetter at to forhold blir ivaretatt:

• at bedriften har relevante arbeids-
oppgaver som muliggjør opp- 
læring i kompetansemålene i  
den aktuelle læreplanen.

• at bedriften har en faglig leder 
som ivaretar bedriftens opp- 
læringsansvar i samsvar med 
bestemmelsene i opplæringsloven 
§ 4-3.

Det gis tilskudd til lærebedrifter som 
tar inn lærlinger/lærekandidater etter 
faste satser. Er bedriften medlem av 
et opplæringskontor, er det vanlig at 
opplæringskontoret forvalter hele 
eller deler av tilskuddet.

Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor skal skaffe nok læreplasser 
for elever som vil ut i lære, og nok lærlinger til 
sine medlemsbedrifter. I tillegg skal opplærings-
kontoret veilede lærebedrift og lærling frem til 
lærlingen har bestått fag- eller svenneprøve.

Et opplæringskontor er et selskap eller en 
forening registrert i Brønnøysund og eid av 
ulike virksomheter, som oftest innenfor en og 
samme bransje. Opplæringskontor kan også 
være tverrfaglig og eies da av virksomheter 
innenfor ulike bransjer.

Hvordan finne lærlinger?

Bedriften kan ta imot elever i faget «Prosjekt til 
fordypning». Da får eleven bruke tid i bedriften 
for å finne ut om faget passer, og bedriften kan 
bli kjent med en potensiell lærling.

Ta kontakt med nærmeste videregående skole 
som har det programområdet dere vil rekruttere 
lærlinger fra.

Glass og Fasadeforeningen har en klar målsetting  
om å sikre en god opplæring i glassfaget. 

Glassfaget er et særløpsfag, der elever etter VG1 Bygg og anleggsteknikk inngår en lærekontrakt 
med en godkjent lærebedrift i glassfaget. Læretiden er tre år, og etter endt læretid avlegges 
fagprøven. Kryssløp fra andre grunnkurs vil være mulig, spesielt vil VG1 TIP være aktuelt. Skolen vil 
også være et godt alternativ for voksne lærlinger med fagbrev i andre fag, eller annen bakgrunn.

Glass og Fasadeforeningen ønsker å sikre rekrutteringen til faget og henstiller alle  
bedrifter om å sikre seg godkjenning som lærebedrift og ta inn lærlinger.


