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Formålet til PRO opplæringskontoret.

Opplæringskontoret sitt formål er å 
planlegge, gjennomføre og koordinere  
fagopplæring i industribedrifter i Sogn og 
Fjordane i samsvar med Opplæringslova.

Det er Opplæringslova med forskrifter, som 
regulerer arbeidet med lærekontrakter og 
opplæringskontrakter.



Vår visjon 

Vi gjer det enkelt og trygt å 
være 

–Lærebedrift og 

–Lærling 



Elkem
Klausen Industrier
Rørlegger R.Nigardsøy
Bilfinger, SvelgenCubus Florø

Ewos
Felleskjøpet Agri
Halliburton
ITM
Pelagia, Florø
Solheim Diesel
Swire Oilfield Services
WIS
WISS
StaroTech
Tess
FMC Technologies
Haug Offshore
Saga Fjordbase 

Wergeland Holding
Hardangerfrakt

Førde Mekaniske
Gas Tech

Pelagia, Kalvåg

Sunnfjord 
Industri

Solund 
verft

Havyard Ship Technology

Yndestad 
Mekaniske

Bilfinger, Høyanger
Nyrstar
SafeClean
Østerbø Maskin
Saint Jean Wheels

VikØrsta
Petal

Nesseplast
KMI

FjordPipe

Luster Mekaniske Industri
Avery Dennison NTP

Hagen

Teekay 
Petrojarl

Fiskevegn

Stadpipe
Westmek

Trappeprodusenten

Gasta design & 
kommunikasjon
Nortura Sogndal

Tine avd. Byrkjelo

Bjarne Espe 
Trevarefabrikk



«Våre» lærefag 

 Teknikk og industriell produksjon - TIP

 Vår påstand er at TIP er ein verden av 
muligheter 

 60 yrker har sitt grunnlag frå vg 1 TIP 



Filmer om TIP 

 https://kunnskapsfilm.no/video/introd
uksjon-til-tip/

https://kunnskapsfilm.no/video/introduksjon-til-tip/




CNC-MASKINERINGSFAGET



Formål

 CNC = Computer Numerical
Control = datastyring og kontroll 
av bevegelse med hastigheit, 
posisjon, retning og sensorar på 
maskiner

 Høge krav til kvalitet, 
standarisering, prosedyrar, 
kontroll og dokumentasjon

 Planlegging, programmering, 
produksjon og dokumentasjon

Grunnleggande ferdigheiter

 Å kunne uttrykke seg munnleg:
– kommunisere med kollegaer om faglige løysningar, 

kvalitet, produksjonsunderlag og bruk av verktøy

– kommunikasjon med annan teknisk personell. 

 Å kunne uttrykke seg skriftleg:
– utarbeide rapporter knytet til planlegging, utførsles 

og kontroll av arbeidet

 Å kunne lese:
– forstå og bruke teikningar, prosedyrar, standardar 

og maskinmanualar

 Å kunne rekne:
– toleransar og berekningar i forbindelse med 

programmering

– berekne produksjonskostnader

 Å kunne bruke digitale verktøy:
– programmering, simulering, filbehandling, 

behandling av verktøydata og dokumentasjon 



INDUSTRIMEKANIKARFAGET



Formål

 Tilverking, montering, vedlikehald 
og reparasjon

 Kontinuereleg teknologisk utvikling

 Stabil og optimal drift av 
industritekniske maskiner og 
utstyr

 Omstilling og heilheita forståing av 
mekaniske prosessar

 Mekanisk oppbygging, regulering 
og styring

Grunnleggande ferdigheiter
 Å kunne uttrykke seg munnleg:

– diskutere sikkerhet, val av faglige løysningar, 
planlegging og gjennomføring med kundar og 
kollegaer. 

 Å kunne uttrykke seg skriftlig:

– utarbeide rapporter og dokumentasjon knytet 
til utførte arbeidsoppdrag. 

 Å kunne lese:

– finne fram til, forstå og følgje regelverk, 
arbeidsbeskrivelsane, teikningar og 
spesifikasjonar, regelverk for helse, miljø og 
sikkerhet og kvalitetskrav. 

 Å kunne rekne:

– berekne dimensjonering og 
maskininnstillingar og foreta økonomiske 
berekningar knytet til materialforbruk og val 
av utstyr. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:

– bruke digitale planleggings- og 
styringssystema. Det inneberer også bruk av 
teste- og måleinstrumenter og 
informasjonssøk. 



INDUSTRIMONTØRFAGET



Formål

 Montering, testing og kontroll av 
komponentar og anlegg

 Delproduksjon

 Samanstilling og fullføring av 
mekaniske produkt

 Bygging av maskiner og 
elektromekanisk utstyr

 Reparasjon og vedlikehald av 
eigenmontert utstyr

Grunnleggande ferdigheiter

 Å kunne uttrykke seg munnleg:
– kommunisere om faglige løysningar med kollegaer, 

samarbeidspartnaren og kundar på norsk og 
engelsk. 

 Å kunne uttrykke seg skriftleg:
– fylle ut rapporter og avviksskjema på norsk og 

engelsk. 

 Å kunne lese:
– tolke og forstå spesifikasjonar, arbeidseininga, 

rapporter og tekniske standardar på norsk og 
engelsk. 

 Å kunne rekne:
– vurdere måleresultata og bergene material- og 

tidsforbruk. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:
– bruke produksjonsstyringssystem og digitalt 

måleutstyr.



INDUSTRIRØYRLEGGJARFAGET



Formål

 Produksjon, montering, testing og 
vedlikehald av røyrsystem i 
landbasert og offshore industri

 Stabil produktkvalitet og bruk av 
automatiserte 
produksjonsmetodar

 Krav til høg kvalitet og effektivitet

Grunnleggande ferdigheiter
 Å kunne uttrykke seg munnleg:

– diskutere sikkerhet, val av faglige løysningar, 
planlegging og gjennomføring med kundar og 
kollegaer. 

 Å kunne uttrykke seg skriftleg:

– utarbeide avviksrapporter, dokumentasjon og 
målerapporter knytet til utførte 
arbeidsoppdrag. 

 Å kunne lese:

– forstå og følgje dokumentasjon, instrukser, 
rapporter, standardar, teikningar og 
spesifikasjonar, helse-, miljø- og 
tryggleikskrav og kvalitetskrav. 

 Å kunne rekne:

– fall, slag og mengder

– foreta begynner knytet til materialbehov og 
val av utstyr. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:

bruke digitale måleinstrumenter og digitalt 
utstyr til bearbeiding av rør. 



PLATEARBEIDARFAGET



Formål

 Forme plater, røyr og profiler

 Samanføying til større 
komponentar og konstruksjonar

 Produksjonsprosessar, material, 
kvalitet og økonomi

 Nøyaktigheit, teikningsforståing og 
arbeid etter spesifikasjonar og 
prosedyrar

 Samarbeid med andre faggrupper 
er sentralt

Grunnleggande ferdigheiter

 Å kunne uttrykke seg munnleg:
– drøfte faglige løysningar med kollegaer. 

 Å kunne uttrykke seg skriftleg:
– fylle ut skjemaet og rapporter. 

 Å kunne lese:
– følgje arbeidseiningar, dokumentasjon, 

instrukser, rapporter og tekniske standardar. 

 Å kunne regne:
– bergene størrelsar, materialbruk, sveisekrymp 

og deformasjon

– vektberekningar og geometriske berekningar. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:
– bruke digitale måleinstrumenter og utstyr. 

stille inn og overvake CNC-styrte maskiner. 



PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET



Formål

 Framstilling av produkt i prosess, 
metallurgi og 
vareproduksjonsbedrifter

 Kompetanse i styring og drift av 
produksjonsmaskiner og ustyr

 Samanstilling av produkt

 Krav til høg effektivitet, stabil 
produktkvalitet og bruk av 
automatiserte 
produksjonsmetodar

 Konkurransedyktigheit

Grunnleggande ferdigheiter

 Å kunne uttrykke seg munnleg:
– diskutere sikkerhet og miljø, val av faglige 

løysningar, planlegging og gjennomføring med 
kundar og kollegaer. 

 Å kunne uttrykke seg skriftlig:
– utforme planer, dokumenter, rapporter, 

måleresultata og avviksbeskrivelser i forbindelse 
med produksjonsarbeidet. 

 Å kunne lese:
– finne fram til, forstå og følgje regelverk, 

arbeidsbeskrivelsa, teikningar og spesifikasjonar

– forstå kundekrav og bedriftenes krav til helse, 
miljø og sikkerhet og kvalitet. 

 Å kunne rekne:
– planlegge og vurdere måleresultatet og foreta 

berekningar knytet til kvalitet, materialforbruk og 
produksjonskostnader. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:
– bruke bedriftenes digitale planleggings- og 

styringssystemar, test- og måleinstrumenter og 
digitalstyrt produksjonsutstyr

– gjøre informasjonssøk. 



SERIGRAFIFAGET



Formål

 Trykkmetode og trykkfarge 
tilpassa ulike material og produkt

 Evne til omstilling i takt med ny 
teknologi og nye arbeidsprosessar

 Resirkulering og reduksjon av 
skadeleg utslepp

 Nøyaktigheit og sjølvstendigheit

Grunnleggande ferdigheiter

 Å kunne uttrykke seg munnleg og 
skriftleg:
– utarbeide planer og rapporter

– diskutere produksjonsplaner, sikkerhet, kvalitet og val 
av faglige løysningar med kollegaer, leverandører og 
kundar. 

 Å kunne lese:
– produksjonsplaner og ordreskjema

– forstå og bruke maskindokumentasjon, handbøker, 
HMS-datablader, dokumentasjon og informasjon. 

 Å kunne rekne:
– bergene materialbehov og trykkeopplag og regne ut 

effektiv utnyttas av trykkeformat

– bergene avvik. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:
– bruke produksjons- og kvalitetsstyringssystema og 

digitale måleverktøy

– nettbasert inn henting av informasjon, feilsøking og 
feilretting. 



SVEISEFAGET



Formål

 Samanføying av metalliske 
material ved hjelp av ulike 
sveisemetodar
– Store og små konstruksjonar

– Røyr

– Deler og detaljar

 Store krav til materialval, prosess 
og metode

 Krev kompetanse som tilfredstillar 
internasjonal standar

Grunnleggande ferdigheiter

 Å kunne uttrykke seg munnleg og 
skriftlig:
– utarbeide planer og rapporter

– diskutere produksjonsplaner, sikkerhet, kvalitet og val 
av faglige lysningar med kollegaer, leverandører og 
kundar. 

 Å kunne lese:
– produksjonsplaner og ordreskjema

– forstå og bruke maskindokumentasjon, handbøker, 
HMS-datablader, dokumentasjon og informasjon. 

 Å kunne rekne:
– bergene materialbehov og trykkeopplag og regne ut 

effektiv utnyttas av trykkeformat

– bergene avvik. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:
– bruke produksjons- og kvalitetsstyringssystema og 

digitale måleverktøy

– nettbasert inn henting av informasjon, feilsøking og 
feilretting. 



MOTORMEKANIKARFAGET



Formål

 Installasjon, vedlikehald, feilsøking 
og reparasjon av motor, drivverk, 
propellanlegg og aggregat

 Viktig rolle for tryggleik og miljø i 
kystområda

 Driftstryggleik

 Praktisk og variert arbeid med 
mekanikk, elektrisitet og 
elektronikk

Grunnleggande ferdigheiter

 Å kunne uttrykke seg munnleg og 
skriftleg:
– beskrive, forklare og dokumentere arbeidsoppgåver

– formulering av risikovurderingar og avviksrapporter

– drøfte faglige løysningar med kollegaer, 
samarbeidspartnar og kundar. 

 Å kunne lese:
– forstå og følgje arbeidsbeskrivelsar, prosederer, 

handbøker, standardar og regelverk på fleire språk. 

 Å kunne rekne:
– bergene krefter, elektriske størrelsar og 

tiltrekkingsmomenta. berekningar som gjelder val av 
materiale og utstyr, kostnader og tidsforbruk. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:
– bruke digitale verktøy ved planlegging, produksjon, 

dokumentasjon og kommunikasjon

– bruke digitalt utstyr i feilsøking og i innstilling av 
maskiner og utstyr. 



KJEMIPROSESSFAGET



Formål

 Styring og overvaking av 
produksjon i prosessindustrien

 Reinsing av drikkevatn, 
avløpsvatn og prosessvatn

 Utvinne, ivareta og 
vidareforedle naturressursar

 Reduksjon av skadeleg utslepp

 Samanhengen mellom:

– Produksjon

– Miljø

– Økonomi

– Kvalitet

Grunnleggande ferdigheiter

 Å kunne uttrykke seg munnleg og 
skriftleg:
– beskrive arbeidsoppgåvene

– risikovurderingar og avviksrapporter

– kommunisere med kollegaer og andre 
samarbeidspartnar om faglige spørsmål. 

 Å kunne lese:
– forstå og følgje arbeidsbeskrivelsar, manualar, 

prosederer og standardar. 

 Å kunne regne:
– bergene trykk, temperatur, blandingsforhold og andre 

prosessparametera

– innstilling av prosessanlegg og måling og registrering i 
hannhold til teikningar, skjemaet og standardar for 
produktkvalitet. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:
– bruke digitale verktøy til informasjonssøk, 

kommunikasjon, koordinering av aktiviteter og 
planlegging av arbeidsoppgåver

– bruk av digitale styrings- og overvåkingssystemar. 



INDUSTRISNIKKARFAGET



Formål

 System og ustyr integrert i:
– Underhalding og multimedium

– Telemedisin

– Satellittbasert navigasjon

 Elektroniske kontroll og styringssystem

 Stor fagleg breidde og målretta 
spesialisering på installasjon, drift og 
vedlikehald

 Effektivitet, nøyaktigheit og innovasjon

 Oppbygging, funksjon og 
verkemåte for ulike system og 
apparat

Grunnleggande ferdigheiter
 Å kunne uttrykkje seg munnleg:

– drøfte kvalitetskrav, produksjonsprosessar og 
faglege løysingar med kollegaer. 

 Å kunne uttrykkje seg skriftleg:

– utarbeide dokumentasjon og rapportar for 
utvikling og planlegging av 
produksjonsprosessar. 

 Å kunne lese:

– forstå og bruke teikningar, instruksjonar, 
feilmeldingar, bruksrettleiingar og datablad.

 Å kunne rekne:

– kalkulere produkt

– setje mål på arbeidsteikningar

– stille inn maskiner og å gjere utrekningar 
knytte til malar, masse, areal, trykk og 
blandingsforhold. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:

– bruke maskiner og utstyr med digitale 
styresystem

– bruke digitale verktøy til konstruksjon og 
dokumentasjon



AUTOMATISERINGSFAGET



Automatiseringsfaget

Formål

 Funksjonalitet, tryggleik og 
produktkvalitet

 Effektivitet, omstillingsevne og 
nyskaping

 Systemforståing

 Samanhengen mellom

– Teknologisystem

– Prosessanlegg

– Maskiner

 Økonomiforståing

 System og utstyrsforståing

Grunnleggande ferdigheiter
 Å kunne uttrykke seg munnleg:

– kommunisere med kunde, kollega og fagfolk frå 
andre fagområder

– delta i diskusjonar om sikkerhet og val av faglige 
løysingar

– planlegging, veiledning og brukaropplæring

 Å kunne uttrykke seg skriftlig:

– planlegge arbeidsoppdrag og å dokumentere og 
rapportere inn utførte arbeidsoppdrag og avvik. 

 Å kunne lese:

– forstå fagspesifikke tekster, inkludert gjeldande 
regelverk, direktiv og kundens kravspesifikasjon. 

 Å kunne rekne:

– planlegge, dimensjonere utstyr, vurdere måleresultat 
og forstå samanhengen i elektriske, hydrauliske og 
pneumatiske kretsar. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:

– kommunisere ved hjelp av automatiseringssystem

– bruke digitale verktøy til informasjonssøk og 
produksjon av teknisk underlag på system og 
einheiter

– søke hjelp til feilretting

– programmere, konfigurere og feilsøke på ulike styre-
og reguleringssystem



DATAELEKTRONIKARFAGET



Automatiseringsfaget

Formål

 Funksjonalitet, tryggleik og 
produktkvalitet

 Effektivitet, omstillingsevne og 
nyskaping

 Systemforståing

 Samanhengen mellom

– Teknologisystem

– Prosessanlegg

– Maskiner

 Økonomiforståing

 System og utstyrsforståing

Grunnleggande ferdigheiter
 Å kunne uttrykke seg munnleg:

– kommunisere med kunde, kollega og fagfolk frå 
andre fagområder

– delta i diskusjonar om sikkerhet og val av faglige 
løysingar

– planlegging, veiledning og brukaropplæring

 Å kunne uttrykke seg skriftlig:

– planlegge arbeidsoppdrag og å dokumentere og 
rapportere inn utførte arbeidsoppdrag og avvik. 

 Å kunne lese:

– forstå fagspesifikke tekster, inkludert gjeldande 
regelverk, direktiv og kundens kravspesifikasjon. 

 Å kunne rekne:

– planlegge, dimensjonere utstyr, vurdere måleresultat 
og forstå samanhengen i elektriske, hydrauliske og 
pneumatiske kretsar. 

 Å kunne bruke digitale verktøy:

– kommunisere ved hjelp av automatiseringssystem

– bruke digitale verktøy til informasjonssøk og 
produksjon av teknisk underlag på system og 
einheiter

– søke hjelp til feilretting

– programmere, konfigurere og feilsøke på ulike styre-
og reguleringssystem


