
Bli mester du også!
Eksamen

Bedriftsledelse avsluttes med en 
5-timers skriftlig eksamen (gjelder 
hvis du tar eksamen i alle tre  
modulene). Dersom du har  
godkjent kompetanse i noen  
av modulene, kan du gå opp til  
eksamen i en eller to av modulene.

Faglig ledelse og faglig fordypning  
i byggfagene avsluttes med en 
5-timers skriftlig eksamen som 
omfatter begge fagområdene.

Faggruppene grafiske fag, verksted-
håndverksfag, estetiske fag, matfag 
og møbel- og trefag avsluttes med 
en Mesteroppgave. Denne doku-
menterer læringsutbyttet.

Bilfag avsluttes også med 
en mester oppgave som skal 
dokumen tere læringsutbyttet.

Byggfag Estetiske fag

Anleggsgartnerfaget Murerfaget Blomsterdekoratørfaget Kjole- og draktsyerfaget

Byggtapetserfaget Rørleggerfaget Bunadtilvirkerfaget Kostymesyerfaget

Feierfaget Steinfaget Buntmakerfaget Maskør- og parykk-
makerfaget

Glassfaget Stillasbyggerfaget Fotograffaget Seilmakerfaget

Ventilasjons- og
blikkenslagerfaget

Tak- og membran-
tekkerfaget Frisørfaget Skomakerfaget

Kulde- og
varmepumpemontørfaget Tømrerfaget Herreskredderfaget Strikkefaget

Malerfaget Håndveverfaget Tekstilrensfaget

Grafiske fag Matfag

Bokbinderfaget Profileringsdesignfaget Bakerfaget Kokkfaget

Håndbokbinderfaget Trykkerfaget Butikkslakterfaget Konditorfaget

Mediegrafikerfaget Kjøttskjærerfaget Slakterfaget

Institusjonskokkfaget Pølsemakerfaget

Verkstedhåndverksfag Møbel- og trefag

Børsemakerfaget Hovslagerfaget Møbelsnekkerfaget Tredreierfaget

Filigranssølvsmedfaget Keramikerfaget Kurvmakerfaget Treskjærerfaget

Forgyllerfaget Låsesmedfaget Møbeltapetsererfaget Trevare- og bygg-
inredningsfaget

Gipsmakerfaget Smedfaget Salmakerfaget

Gravørfaget Sølvsmedfaget

Gullsmedfaget Urmakerfaget

Bilfag

Bilfaget, lette kjøretøy Bilskadefaget

Bilfaget, tunge kjøretøy Billakkererfaget

Hjulutrustningsfaget Motorsykkelfaget

Reservedelsfaget

Pensumlitteratur

Oversikt over pensumlitteratur for de forskjellige fagene kan innhentes hos din lokale  
Folkeuniversitetsavdeling. Bøker kan kjøpes direkte fra Læremiddelforlaget (www.lmf.no). 

Mesterutdanningen

Gjennomføring 

Folkeuniversitetet tilbyr mesterutdanning 
over hele landet. Du kan velge om du vil  
ta utdanningen på kveldstid, som kombinert 
undervisning (helgesamlinger + nettbasert), 
eller som ren nettstøttet undervisning. 

Du kan også ta utdanningen på heltid i 
 Spania over 2 x 3 måneder.

De fleste av våre studenter er i full jobb,  
og tar studiet på deltid over 2 år.

Du får en faglig gjennomgang av de ulike 
temaene, kombinert med gruppearbeid, 
diskusjoner, veiledning og refleksjon.  
Gjennom hele studiet vil du også jobbe  
med en prosjektoppgave hvor teori,  
praksis og erfaringer knyttes sammen.

Du må regne med å bruke mye tid til hjemme-
arbeid. Vi anbefaler at studentene bruker  
minst like mye tid hjemme som på skolen.

Se ellers www.mesterutdanningen.no.
Kontakt oss gjerne på tlf. 22 98 88 27/28
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Mestertittelen og Mestermerket  
signaliserer seriøsitet, pålitelighet og 
kvalitet. For å få tildelt Mesterbrevet 
kreves det derfor både solid utdanning 
og praksis i faget. 

Mesterutdanningen er en videreutdanning 
som gir høy kompetanse, og som  
er tilpasset ledere i håndverksbedrifter.  
Du får en generell leder kompetanse,  
samtidig som utdanningen ivaretar  
den spesi fikke kompetansen som er  
nødvendig i det enkelte mesterfaget.

Opptakskrav 

For å søke opptak på studiet må du ha:

• Fag-/svennebrev i et godkjent mesterfag.
• Minst ett års praksis i faget etter avlagt 

fag-/svenneprøve før du starter på faglig 
ledelse.

Fagområdet Bedriftsledelse er åpent for 
alle. Bedriftsledelse gir kompetanse i 
økonomi styring, markedsføringsledelse, 
organisasjon, ledelse og administrasjon. 
Dette er en svært nyttig lederutdanning - 
også om du ikke har tenkt å bli mester.

- produkt- og tjenesteutvikling
- prosjekter og prosjektledelse
- mattrygghet og ledelse (kun for matfag)

Faglig fordypning/Mesteroppgave
I faglig fordypning skal du utarbeide en  
mesteroppgave hvor du kan fordype deg  
i et tema som du er spesielt opptatt av. 

Faglig ledelse tilbys som en nettbasert ut-
danning med veileder og frivillige samlinger.

Faglig ledelse – bilfag
Faglig ledelse/verksteddrift er felles for  
alle bilfag, og består av følgende moduler:

- faglig ledelse/verksteddrift
- HMS (helse, miljø og sikkerhet)  

og kvalitetssikring
- budsjettering og faglig kalkulasjon
- logistikk
- salg og service

Faglig ledelse tilbys som en nettbasert  
utdanning med veileder og frivillige  
samlinger.

I faglig fordypning skal du fordype  
deg i ditt fag innfor følgende moduler: 
- byggesøknader (ikke i stillasfaget)
- prosjektering
- utførelse
- faglig kalkulasjon
- ferdigstillelse og sluttdokumentasjon

Tømrerne vil i de fleste tilfeller få all under-
visning ved sitt lokale studiested. De øvrige 
håndverksfagene gjennomfører faglig fordyp-
ning som nettstøttet undervisning. Hensikten 
er å samle alle studenter fra samme hånd-
verksfag i et «byggforum». Dette er klasse-
rommet for nettstudentene – på nett. Her 
treffer du både veileder og medstudenter.

Faglig ledelse 
- grafiske fag, verkstedhåndverksfag,  
estetiske fag, matfag og møbel- og trefag.

Modulene er felles for alle faggruppene, 
men innholdet er vinklet mot den enkelte 
gruppen: 
- faglig ledelse og utvikling av en bedrift
- kundebehandling og serviceledelse

Utdanningen

Utdanningen benytter IT som arbeids-
verktøy. Det arrangeres forkurs i IT for de 
som mangler nødvendig kompetanse i bruk 
av Excel, Word og/eller bruk av Internett.

Mesterutdanningen består av Bedrifts-
ledelse og Faglig ledelse.

Bedriftsledelse 
- felles for samtlige mesterfag.

Fagområdet består av tre moduler:
- Organisasjon, ledelse og administrasjon
- Markedsføringsledelse
- Økonomistyring

Faglig ledelse - byggfag
Faglig ledelse i byggfagene er felles for alle 
byggfagene, og består av følgende moduler:
- byggenæringen
- byggesaken
- prosjektering
- kontrahering
- byggeplass
- ferdigstillelse og sluttdokumentasjon


