
GF AUTORISERT 
GLASSRÅDGIVER

Bli den neste GF Autoriserte Glassrådgiveren!

AUTORISASJONSKURS:

Som GF Autorisert Glassrådgiver 
har du deltatt  
på og bestått vårt omfattende 
kurs hvor vi går i  
dybden, blant annet på disse 
temaene: 

• Funksjonsteori for bygnings-
glass

• Produkter og bruksområder

• Lovverk, forskrifter, standar-
der, ansvar,  
risiko og konsekvenser

• GF informasjonsmateriell
• GF Digitale verktøy
Kurset organiseres i tre samlinger 
á tre dager. 

Etter endt kursserie gis du tre 
måneder til  

å besvare en omfattende prosjek-
toppgave  
hvor disse temaene omhandles.

På kurset treffer du i tillegg 
bransjekollegaer med samme 
mål og ønsker som deg om 
å bli en foretrukken medarbei-
der.

Foreningens egen topputdannelse innebærer autorisasjon som GF Autorisert Glassrådgiver  
eller GF Autorisert Fasaderådgiver. GF Autorisert Glassrådgiver retter seg spesielt mot 
medarbeidere i medlemsbedrifter som har sine virkeområder innenfor bygningsglass.

FAKTA:

KURSAVGIFT:
Pris for hele kurset del 1 – 3  
(3 samlinger): kr. 34 500,-

Kurset er definert som under- 
visning og unntatt merverdiavgift. 
Det beregnes merverdiavgift på 
hotellovernatting og mat.

KURSAVGIFTEN INKLUDERER:
• Kursmateriell
• Overnatting
• Frokost og lunsj alle dager
• Felles middag på  

samling 1 og 3

Begrenset antall plasser.

PÅMELDINGSFRIST:
15. september 2020

DATO:
Dato 1. samling:
24. – 26. november 2020

Dato 2. samling:
19.-21. januar 2021

Dato 3. samling:
16.-18. februar 2021.

STED: 
Thon Hotel Slottsparken,  
Wergelandsveien 5, 0166 Oslo. 

Gangavstand fra tog, buss og 
bane på Nationaltheatret.

KONTAKTPERSONER:
Per Henning Graff
tlf: +47 915 64 455.   
e-post: graff@gffn.no

BETALING:
Faktura sendes før kursstart.

Deltakelse på våre rådgiverkurs 
forutsetter medlemskap i  
Glass og Fasadeforeningen.  
Formål og generelle bestemmelser 
er forankret i foreningens  
vedtekter.

Kursinvitasjon

MELD DEG PÅ NÅ!

mailto:graff%40gffn.no%20?subject=
https://www.glassportal.no/medlemssider/gf-vedtekter/
https://www.glassportal.no/medlemssider/gf-vedtekter/
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=321830a45e1e76f31909e94bbf5da961d49fa63&Origin=Direct


Samling 1: 24. – 26. november 2020 – uke 48

Tema for samling 1: Glassteknikk – funksjoner og egenskaper

• Informasjon og presentasjon
• Grunnleggende om glass
• Funksjoner i glass  

 - Personsikkerhet 
 - Lyd og vibrasjoner
 - Energi
 - Lys og utsyn
 - Sikkerhet ved brann
 - Trygghet og sikring
 - Spesielle funksjoner
 - Solenergi – termisk inneklima
 - Smarte glass

• Produkter
• Gruppeoppgaver

 - Funksjoner

Samling 2: 19. – 21 januar 2021 – uke 3

Tema for samling 2: Juridiske emner – forskrifter og standarder

• Juridiske emner:
 - Kontakter og avtaler
 - Lover
 - Mangler
 - Reklamasjoner

• Regelverket
 - Forskrifter
 - Standarder

• Dokumentasjon
 - FDV
 - Merking

• SINTEF
 - Sertifisering og teknisk godkjenning

• HMS
• Miljø
• Gruppeoppgaver

 - Relatert til prosjektoppgaven

Samling 1: 17. – 19. november 2020 – uke 47

Tema for samling 3: Bruksområder – prosjektering og dimensjonering

• Bruksområder:
 - Byggverk for publikum
 - Arbeidsbygninger 
 - Bolig
 - Rekkverk
 - Interiør

• Dimensjonering
• Beregning
• Digitale verktøy

 - KS
 - BIM

• FG-skadeteknikk
• Gruppeoppgaver

 - Relatert til prosjektoppgaven



Retningslinjer for smittevern under kurset:

• Thon Hotel følger alle bransjenormer og veiledere for håndtering av smittevern fra Folkehelseinstituttet. 

• I kurslokalet er det tilrettelagt for 1 meters avstand mellom deltagerne.

• Syke personer kan ikke delta på samlingen.

• Ikke håndhilse eller klemme. Husk å hoste/nyse i albukroken.

• Husk å holde 1 meters avstand også i pausene.

• Bruk håndsprit som står i lokalene.


