Vi utvikler kurstilbudet for
å holde oss oppdatert
Bedriftene ønsker kompetente lærlinger, derfor
jobber vi hele tiden med å utvikle vårt kurstilbud.
Dette innebærer at lærere jevnlig får faglig oppdatering. Vi jobber sammen på skolen og med aktører i arbeidslivet for å utvikle nye kurs som bidrar
til å utdanne kompetente elever.
Elevenes kompetanse blir dokumentert med kursbevis og sertifikater. Når eleven søker seg videre
som lærling, kommer alle kursbevis og sertifikater
fra vår kursportefølje til elevens fordel.

Litt om yrkesfaglig
fordypning og yrkesretting av norskfaget

Utdannelse i
samarbeid med
arbeidslivet

Vi sørger for en tidlig kontakt med byggefirmaer
som tar våre elever i praksis i faget yrkesfaglig
fordypning. I yrkesfaglig fordypning skal elevene
lære å lage sin egen logg med bilder og tekst som
beskriver den faglige aktiviteten og utviklingen i
elevens fagvalg og praksis i byggefirmaene.

Som byggfagselev på Nesbru får du
kurs som er nødvendig for å jobbe
i byggenæringen. Etter gjennomført og bestått kurs, utstedes det
kursbevis og sertifikater som gjør
deg til en attraktiv jobbsøker hos
lærebedriftene. Vi samarbeider med:

På VG2 Byggteknikk har vi et fast opplegg der
elevene får lage sin jobbsøknad i norskfaget.
Karakterer, logg fra yrkesfaglig fordypning, kursbevis og sertifikater fra Nesbrus kursportefølje
legges ved elevenes jobbsøknad som dokumentasjon på elevenes kompetanse. Mot slutten av
skoleåret skal elevene gjennomføre et jobbintervju hos et byggefirma som eleven har søkt seg
til. Dette skjer med yrkesfaglærer og norsklærer
til stede. Samtidig som eleven har sin muntlige
presentasjon, blir det også avgjort om eleven får
arbeide videre i bedriften som lærling.
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Vil du vite mer?
Ta kontakt Nesbru videregående skole.
Halvard Torgersens vei 8 1396 Billingstad
Postadr: Boks 38, 1378 Nesbru.
Tlf: 66854400 Faks: 66854410
Epost: post@nesbru.vgs.no
Besøk oss på nettet: nesbru.vgs.no

Vår kursportefølje:
HMS sikkerhetskurs
• Hva er HMS, SHA Foreta risikovurderinger og
utføre arbeid etter regler for helse, miljø og
sikkerhet.
• Personlig verneutstyr Bruk av hjelm, vernebriller, hørselvern, åndedrettsvern, arbeidshansker og vernefottøy.
• Bruk av EL-verktøy Sikker bruk og vedlikehold
av stikksag, håndsirkelsag
• Bruk og vedlikehold av batteridrill, stor og liten
slagdrill
• Bruk og vedlikehold av kapp- og gjærsag
• Bruk og vedlikehold av gjerdesag og fusesag
• Strøm, sikker bruk, vedlikehold og oppbevaring av skjøteledninger. Håndtering strøm
på arbeidsplass
• Kildesortering, håndtering av farlig avfall

Utføre livreddende førstehjelp

3 timers førstehjelpskurs som holdes av AIG undervisning. Kursets innhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undersøkelse av skadet
Varsling 1-1-3
Brannskader
Sår/kutt
Klemte fingre
Fall og hodeskader
Bruddskader
Bevisstløshet
Sideleie
Hjerte/lungeredning

Utførelse av arbeid på stillas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generelt om arbeid på stillas
Verneutstyr
Skilt/belastningsklasse
Ombygging/forandring
Adkomst
Feil og mangler
Forankring/innfesting
Rullestillas

Utførelse av arbeid fra stige:
• Maksimumslengder/høyder
• Bruk av stiger
• Sjekkpunkter på stigen

Verneombudskurs:

• Hva det innebærer å være verneombud
på arbeidsplass.
• Opplæring i å gå vernerunder for å forhindre
ulykker/nestenulykker.
• Lære å lage rapport om farlige arbeidsforhold
som omhandler:
Spisebrakker
Arbeidsområdet
Stillaser/arbeid i høyden
Maskiner/utstyr
Elektriske anlegg
Orden, ryddighet og avfallshåndtering
Omgivelser
Verksted
Verneutstyr

Spikerpistolkurs: Kurs avholdes av Motek.
Boltepistolsertifikat: Kurs avholdes av Motek
Varme arbeider sertifikat:
Holdes av skolens instruktører

Takvindu monteringskurs:
Eksternt kurs hos Velux.

Våtromsarbeider:

Basert på Håndverkernes Våtroms Veileder fra
Byggmesterforbundet.
Holdes av skolens instruktører
(gjelder fra skoleåret 2019 - 2020)

