En ny og modernisert

Mesterutdanning
fra bransjeforeningene
i byggenæringen
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Hva og hvem er Blimester?
Åtte landsomfattende bransjeforeninger i byggenæringen har gått sammen om å utvikle en
modernisert mesterutdanning for næringen. Satsingen er samlet i en skolevirksomhet som skal
markedsføre og gjennomføre utdanningen, og denne virksomheten har fått navnet Blimester.
Bransjeforeningene som står bak Blimester med både fag- og bransjekunnskaper, samt
undervisningsressurser, er: Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening,
Takentreprenørenes Forening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforund, Norske
Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, Rørentreprenørene Norge, Ventilasjons- og
Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, samt Glass og Fasadeforeningen.
Fra høsten 2016 tilbyr Blimester, etter avtale med Mesterbrevnemnda, mesterbrevutdanning til
fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.

Hva er Mesterbrev?
Arbeidet med mesterbrevordningen, og ordningen med tildelingen av Mesterbrev, er regulert i
Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986. Formålet med ordningen er å:
 sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
 sikre etablering og sunn drift av bedriftene
 ivareta forbrukernes interesser
Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som
styre for ordningen. Det daglige arbeidet står mesterbrevnemndas sekretariat for.
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Hvorfor er Mesterbrevet interessant for deg?
Etter å ha tatt mesterbrevet har du en lang rekke muligheter. Myndighetene vurderer
mesterbrevet som et viktig kompetansebevis innenfor byggfagene, du kan påta deg nye
oppgaver med større ansvar og utvikle deg i bedriften du allerede jobber, du kan starte eget
firma, eller du kan ta mer utdanning for å fordype deg i det byggfaglige. Fordelene ved å ta
mesterbrevet er uansett mange, og Mesterbrevet gir deg dokumentasjon på nødvendig
kompetanse.
Annenhver NHO-bedrift tror de kommer til å ansette personer med fagkompetanse innen
håndverk de neste fem årene. Mestrene har viktig kompetanse for disse bedriftene, og ansatte
med mesterbrev gjør bl.a. at byggefirmaene kan få sentral godkjenning for tiltaksklasse 1 og 2.

Hvordan kan du bli Mester innen ditt byggefag?
For å kunne søke om Mesterbrev må du:
 ha fag- eller svennebrev i det mesterfaget du søker Mesterbrev i.
 ha arbeidet i mesterfaget i minst 6 år eller minst 2 år etter fag- eller svenneprøve
(praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste 10-årsperiode)
 ha bestått eksamenene i mesterutdanningen, eller hvis du:
– har tilsvarende godkjent utdanning
– har grunnlag i realkompetanse
– har fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning
Det vanligste er å delta i et undervisningsopplegg som gir deg den kompetansen og de
ferdighetene du trenger for å søke om Mesterbrev. Blimester.com tilbyr slik utdanning.
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Hva lærer du gjennom mesterutdanningen ved Blimester.com?
I undervisningen hos Blimester.com vil du bl.a. lære om ledelse av håndverksbedrifter, byggesak,
byggeplassledelse, prosjektering, faglig kalkulasjon, markedsføring, økonomistyring og krav og
kriterier knyttet til den faglige utførelsen av de ulike byggearbeidene.

 Byggenæringen  Byggesaken
 Prosjektering  Kontrahering  Byggeplass

Prosjekt 1

(for alle byggfagene)

Faglig fordypning

(for det enkelte byggfag)
 Byggesøknader  Prosjektering
 Utførelse og tilsyn  Faglig kalkulasjon

Prosjekt 2

 Ferdigstillelse og dokumentasjon

 Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon

Oppgradering
hytte

Felles faglig ledelse

LEDELSE

Næringsbygg

FAGLIG

Samling 1

Nettbasert
«kursrom»

Samling 2

Læremateriell
Samling 3

Samling 4






Lesestoff
Video
Oppgaver
Linker

Diskusjoner
Samling 5
Samling 6

 Fagspesifikt
 Tverrfaglig
 Prosjektbasert

Eget arbeid
 Egne notater
 Mappearbeider

BEDRIFTSLEDELSE
Bedriftsledelse
 Markedsføringsledelse
 Økonomistyring

Samling 7

Bedriftsetablering

(for alle mesterfag)

Prosjekt 3

3. semester (1/2 år)

2. semester (1/2 år)

1. semester (1/2 år)

Det vi tilbyr blir også tilgjengelig i vårt nettbaserte kursrom. Der vil du ha tilgang på
undervisningsmateriell, forelesninger og på medstudenter og erfarne veiledere som du kan
samarbeide og diskutere med.

 Organisasjons og ledelse

Gruppearbeid
 Fagspesifikt
 Tverrfaglig

Veiledning
Samling 8

 En til en
 Gruppe

Samling 9

Spørsmål og svar om mesterutdanningen fra Blimester
Priser og søknader om studieplass
1.

Hva koster det å gjennomføre mesterutdanningen hos Blimester?
 Studieplass hos Blimester koster kr. 49.000,-. Betalingen er den samme for alle
mesterfagene, og inkluderer all undervisning og kurslitteratur. Eventuelle reiser og
overnattinger i forbindelse med samlinger eller frivillige bedriftsbesøk kommer i tillegg.

2.

Kan jeg dele opp betalingen av kursavgiften?
 Ja, det er mulig å dele opp betalingen av kursavgiften. Vi har, i samarbeid med vår bank,
mulighet til å tilby en god studielånsavtale. Ta kontakt med oss for mer info om ordningen.

3.

Når er søknadsfristen for mesterutdanningen?
 Vi har ingen søknadsfrister i Blimester, men praktiserer løpende opptak. Det betyr at vi tar
inn aktuelle søkere i den rekkefølgen de søker, så sant de fyller kravene til opptak til
mesterutdanningen.
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4.

Kan jeg ta bare en del av mesterutdanningen, f.eks. bare bedriftsledelse?
 Ja, det er mulig å ta enten 1) Faglig ledelse, eller 2) Bedriftsledelse. Faglig ledelse og
faglig fordypning passer for de med relevant håndverksbakgrunn og kjennskap til
byggenæringen, mens Bedriftsledelse passer for alle som ønsker en dypere forståelse til
hvordan virksomheter ledes, styres og markedsføres. Ta kontakt med oss for mer info.

Varighet og gjennomføring av mesterutdanningen
5.

Hvordan er undervisningen er lagt opp?
 Vi ønsker å legge mesterutdanningen fra Blimester så nær den kjente arbeidslivshverdagen
som mulig. Alle læringsaktiviteter tar derfor utgangspunkt i konkrete og relevante
byggeprosjekter, og all undervisning og alt arbeid du gjør i utdanningen vil være knyttet til
et praktisk arbeid i eller rundt disse prosjektene. Mye av lærestoffet, diskusjonene og
veiledningen får du gjennom det nettbaserte «kursrommet», mens fysiske samlinger brukes
til å diskutere byggfaglige problemer og å dele erfaringer på tvers av fagene.
 Vi legger i utgangspunktet opp til tre samlinger i semesteret. Samlingene går over to dager
på helg, slik at man slipper å ta fri fra jobben, eller bruke av feriedager, for å delta.
Samlingene gjennomføres på et passende hotell hvor vi legger vekt på en sosial ramme
med god service og mat, i tillegg til det faglige innholdet. Blimester har gjort avtale om
samlinger med hotellkjeden (info kommer), og du kan lese mer om fasilitetene her: (link
kommer). I disse samlingene legger vi opp til «byggemøter» hvor vi har faglig
gjennomgang av de ulike temaene i byggeprosjektene. Diskusjonene og
erfaringsutvekslingen fra samlingene suppleres med gruppearbeid, egenstudier, refleksjon
og veiledning.
 Opplegget vårt gjør at du du selv kan planlegge en gjennomføring som passer deg og din
arbeids- og livssituasjon. Det er på den måten du selv som må bestemme hvor mange, og
hvilke, dager i uka du ønsker å bruke på din utdanning. Mesterutdanningen er krevende,
men det er individuelle forskjeller på hvilken arbeidsinnsats den enkelte har behov for å
legge i den. Det er derfor viktig at du setter av tilstrekkelig tid til egeninnsats i forbindelse
med gjennomgang av emnene i undervisningen, arbeidet med individuelle oppgaver, felles
gruppearbeid og til ditt eget og gruppens arbeid med prosjektoppgavene.

6.

Er det mulig å ta mesterbrevet på et år?
 Ja, i prinsippet er det ikke noe i veien for å fullføre mesterutdanningen på et år.
Utdanningen er imidlertid lagt opp slik at det skal være mulig å gjennomføre den ved siden
av ordinær jobb. Vi har lagt opp til en fleksibel gjennomføring, slik at f.eks. erfarne
håndverkere med mye relevant erfaring kan bruke kortere tid enn de som ønsker å bruke
mer tid på å fordype seg. Du kan med andre ord i stor grad selv påvirke hvor lang tid
gjennomføringen tar for deg. Erfaringsmessig bruker imidlertid de fleste mellom ett og et
halvt, og to år på gjennomføringen.

7.

Hvor mye datakunnskaper trenger jeg for å følge mesterutdanningen?
 Det trengs ikke veldig avanserte forkunnskaper i data for å følge mesterutdanningen. Det
som kreves er at du kan lese f.eks. aviser på nett – sånn som vg.no og lignende – og at du
kan fylle ut skjemaer på nett. Du vil få en innføring i aktuelle systemer og programmer som
en del av mesterutdanningen.

8.

Hvordan gjennomføres eksamen?
 Blimester er i dialog med Mesterbrev om å prøve ut en eksamensform som kalles
mappevurdering. Dette innebærer at du gjennom utdanningen leverer obligatoriske
arbeider (prosjekter, oppgaver, prøver m.v.) som samles opp og vurderes samlet. En slik
vurdering gir en bredere og dypere prøving av din mestring av læringsmålene, og er ikke
nødvendigvis mindre krevende enn en mer tradisjonell «skoleeksamen». Eksamensformen,
eller vurderingsformen, er sammenlignbar med måten som dine kunder eller arbeidsgiver
vurderer dine leveranser i arbeidslivet. Du vil senest ved oppstart av utdanningen få
informasjon om hvilken eksamensform vi skal benytte.
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Studiepoeng og studielån
9.

Gir mesterutdanningen studiepoeng?
 Nei, per i dag gir ikke mesterutdanningen studiepoeng. Det er flere initiativ som er satt i
gang med sikte på å gjøre mesterutdanningen studiepoengsgivende, og i tilfelle ett eller
flere av disse fører frem, vil det kunne bli mulig å få studiepoeng for mesterutdanningen.
Dette er imidlertid et langsiktig arbeid, og et ønske om å oppnå studiepoeng bør derfor
ikke være grunnen for å velge mesterutdanning.

10. Er det mulig å få studielån?
 Det er per i dag ikke mulig å få studielån i Statens Lånekasse for Utdanning for
mesterutdanningen fra Blimester. Vi har imidlertid, i samarbeid med vår bank, mulighet til å
tilby deg en god studielånsavtale. Ta kontakt med oss for mer info om ordningen.

Fritak fra deler av utdanningen og valg av studiested
11. Er det mulig å få fritak for deler av mesterutdanningen dersom jeg har annen, lignende
utdanning fra tidligere?
 Ja, det er mulig å søke om fritak for enten Bedriftsledelse, eller for Faglig ledelse og faglig
fordypning. Grunnlaget for å søke om fritak er at du har gjennomført tilsvarende kurs eller
studier tidligere. Du kan lese mer om dette på Mesterbrevs egne nettsider,
http://www.mesterbrev.no/sok-om-a-bli-mester/. Søknad om fritak sendes direkte til
Mesterbrev på eget søknadsskjema.
12. Hvor i landet kan jeg følge mesterutdanningen fra Blimester?
 Vi planlegger i første omgang oppstart i Oslo, Kristiansand, Trondheim, Bergen og Tromsø.
Men dersom vi får nok deltakere, starter vi også opp andre steder rundt om i landet.
Imidlertid er det viktig å være klar over at mye av mesterutdanningen gjennomføres på den
nettbaserte elæringsplattformen vår. Det fysiske studiestedet har dermed mindre
betydning for muligheten til å gjennomføre mesterutdanningen hos Blimester.
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Kontakt oss
Blimester.com
Org.nr: 815 802 152
Telefon:
Jørgen Ofstad, daglig leder: 90 50 34 55
Besøksadresse:
Sørkedalsveien 9
0305 OSLO
Postadresse:
c/o Norske Murmestres Landsforening
Postboks 5476 Majorstuen
0305 OSLO

Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag- og
bransjekunnskaper, og som bidrar med undervisningsressurser, er:









Byggmesterforbundet - www.byggmesterforbundet.no
Rørentreprenørene Norge - www.rornorge.no
Glass og Fasadeforeningen - www.glassportal.no
Takentreprenørenes forening - www.taktekker.no
Norske Murmestres Landsforening - www.norskemurmestre.no
Maler- og tapetsermestrenes Landsforbund - www.mlf.no
Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund - www.vbl.no
Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører - www.naml.no
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Vi tilbyr
mesterutdanning
Som mester stiller du sterkere
på arbeidsmarkedet.

Mesterutdanningen fra Blimester.com:
1. Faglig ledelse består av seks temaer rettet mot
byggenæringsbedriftene:
a. Byggenæringen
b. Byggesaken
c. Prosjektering
d. Kontrahering
e. Byggeplass
f. Ferdigstillelse og dokumentasjon
2. Faglig fordypning i byggfag er tilpasset det enkelte
håndverksfaget, og består for de fleste fagene av fem
temaer rettet mot det konkrete mesterfaget:
a. Byggesøknader
b. Prosjektering
c. Utførelse
d. Faglig kalkulasjon
e. Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon
3. Bedriftsledelse består av tre temaer rettet mot
håndverksbedriftene:
a. Organisasjon, ledelse og administrasjon
b. Markedsføringsledelse
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c. Økonomistyring

BLIMESTER. COM
Besøksadresse:
Sørkedalsveien 9
0305 OSLO
Postadresse:
Postboks 5476 Majorstuen
0305 OSLO
www.blimester.com

