Kursinvitasjon
OPPGRADERINGSKURS:

GF GLASS- OG FASADERÅDGIVERE
3.-4. NOVEMBER 2022
Dette kurset er for de som ble rådgiver eller oppgraderte
seg siste gang i 2017. Kurset blir gjennomført som et
hybrid kurs – du kan møte opp fysisk eller delta digitalt.

For å beholde tittelen «Autorisert glass-/fasaderådgiver» må du gjennom
et oppgraderingskurs hvert 5. år. I løpet av de siste fem årene har bransjen og
lovverket gått gjennom endringer som det er viktig å oppdatere seg på.

Lovverk, ansvar, risiko, konsekvenser

Våre gode foredragsholdere vil bl.a. snakke om:

•

Funksjonsteori bygningsglass
•

Lys, energi, lyd, sikkerhet/trygghet, brann

GF Digitale verktøy

Bygningsglassprodukter og fasadesystemer
•

•

Ledende produsenter innenfor sine produkt- og
systemområder gir oppdatering

•

ppdatering på endringer i forskrifter og lovverk,
herunder TEK, SAK, DOK

Din medspiller som rådgiver og sparringspartner

Benytt anledningen til faglig påfyll og hyggelig samvær
med bransjekolleger som deler din interesse for
kompetanse og våre felles fagområder. Vi gleder oss
til å ønske deg velkommen!

GF Veiledere
•

GF KS Online. Fagbok i Glassfaget.

Glass og Fasadeforeningen

Forskrifter
•

Juridiske emner, kontrakter, plan og bygningsloven,
håndverkstjenesteloven, kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og bustadoppføringslova.

Bedre føre var enn etter snar

FAKTA:
KURSAVGIFT:
kr. 8.850,- + mva som inkluderer:
• Kursmateriell
• Kompetansebevis
• Én overnatting m/frokost
• Kaffepauser
• Lunsj begge dager
• Middag onsdag kveld
Parkering og reisekostnader
er ikke inkludert. Det er mulig
å følge kurset digitalt.
Kursavgiften blir da kr. 6.400,-.
All undervisning foregår
hovedsakelig på norsk.

DATO:
3. – 4. november 2022
• Oppstart kl. 10:00 dag 1.
• Avsluttes kl. 15:30 dag 2.
STED
• GF Arena, Glynitveien 25, Ski.
OVERNATTING
• Vi har reservert rom
på Thon Hotel Ski.
KONTAKTPERSONER:
Per Henning Graff
tlf: +47 915 64 455.
e-post: graff@gffn.no

Hans Olav M. Nilssen
tlf: + 47 982 20 770.
e-post: nilssen@gffn.no
PÅMELDINGSFRIST:
30. september 2022
BETALING:
Faktura sendes før kursstart.
Deltakelse på rådgiverkursene
forutsetter medlemskap i Glass
og Fasadeforeningen. Formål og
generelle bestemmelser er forankret
i foreningens vedtekter.

