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VG2 TRETEKNIKK

Side 2

Har du godt håndlag og er nøyaktig?
Vil du være med på å redde miljøet ved å bruke tre?
Da kan VG1 Bygg- og anleggsteknikk være noe for deg.
Utdanningen kan bygges på med VG2 Treteknikk.
Det bygges mye i Norge. Treverk er en ressurs vi har brukt og fortsatt vil bruke i tusenvis av år. Tre er et av de
aller mest miljøvennlige byggematerialene vi har tilgjengelig i Norge. Norske skoger vokser, slik at vi gjerne kan
høste mer av denne fornybare ressursen. Moderne snekkere bruker alt fra håndverktøy til datastyrte maskiner
for å utføre jobben.

Blisnekker.no

Trefokus.no
Kan vi redde miljøet ved å bruke tre?

Trevaresnekker

Side 3

Trevaresnekkeren har sin arbeidsplass i bedrifter som produserer
vinduer, dører, trapper og/eller innredninger av tre.
Arbeidsplassen er i hovedsak på et fast produksjonssted, men det
kan være enkelte monteringsoppdrag ute på byggeplass.
En trevaresnekker må kunne lage, lese og forstå arbeidstegninger
og spesifikasjoner og kunne velge riktige materialer, verktøy og
utstyr. Faget var tidligere et typisk håndverksfag, men i dag er
den maskinelle siden av faget langt mer framtredende enn den
håndverksmessige. Datastyrte maskiner er utbredt, og
datakunnskaper er viktig.

Mitt yrke
Snekker og møbelsnekker

Velg et yrke
Trevaresnekker

Godkjente lærebedrifter
Se i din kommune

Industrisnekker (Fagfornyelsen fra 2021)

Side 4

En industrisnekker kan få arbeid i møbel- og
innredningsindustrien. En industrisnekker skal kunne arbeide
planmessig, ansvarsbevisst, effektivt og rasjonelt, selvstendig og i
samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag, teknisk innsikt
samt praktisk og estetisk sans.
Sentrale arbeidsområder:
· industriell produksjon av møbler og innredninger
· maskinell framstilling av elementer til møbler og innredninger
· sammenføyning og ferdiggjøring av produkter
· drift og overvåking av produksjonsmaskiner og utstyr,
prøvetaking, feilsøking og feilretting
· førstelinjes reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr
Godkjente lærebedrifter
Se i din kommune

Fagoperatør i Trelastfaget

Side 5

En fagarbeider innen trelastfaget har sin arbeidsplass i
sagbruk, høvlerier og industribedrifter som produserer
trematerialer til bygninger, anlegg, snekkerfabrikker m.m.
Som fagoperatør i trelastfaget må du kunne arbeide både
selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være påpasselig
og nøyaktig, og kunne betjene maskinelt utstyr.
Fordypningsområder for trelastfaget er sagteknikk,
høvelteknikk, tørking og energiproduksjon samt vedlikehold av
verktøy.
Sentrale arbeidsoppgaver
· råvare- og ferdigvarehåndtering
· materialvurdering
· bruk av maskiner, verktøy og databaserte styringssystemer
slik at produktene tilfredsstiller nasjonale, internasjonale
og markedsmessige krav
· kvalitetskontroll av hele produksjoner klargjort for leveranse

Godkjente lærebedrifter
Se i din kommune

NDLA
Trelastfaget

Fagoperatør i Limtreproduksjon

Side 6

Som limtrearbeider kan du få jobb i limtreindustrien.
Limtrearbeideren arbeider oftest i større
produksjonsanlegg, hvor det er nødvendig å
samarbeide med flere yrkesgrupper. Du må også kunne
arbeide planmessig på selvstendig grunnlag og ha gode
fagkunnskaper. Limtrearbeideren skal kunne bruke og
vedlikeholde både håndverktøy og maskinverktøy, og
du bør ha godt håndlag og være nøyaktig.
Sentrale arbeidsoppgaver
· mottak og kontroll av råvarer
· skjøting, høvling, limpåføring, pressing, herding og
bearbeiding til ferdige konstruksjoner og elementer
· drift av fingerskjøteanlegg, lamellhøvel, limeanlegg,
presseutstyr og konstruksjonshøvel- eller
pusseanlegg
· kapping og tilskjæring av bjelker og sammensatte
konstruksjoner
· fresing, boring og montering av ulike typer
forbindelser og beslag
· klargjøring for transport.

Godkjente lærebedrifter
Se i din kommune

NDLA
Limtrefaget

Internasjonalisering

Side 7

Gauldal Videregående Skole jobber for at alle våre VG2 elever på treteknikk skal kunne kjenne til internasjonale trender og ha kunnskap om hvilken
verdi tre har for verden. Vi ønsker å samarbeide med ulike land for å se hva de gjør og for å skaffe oss kontakter innen yrkesfaglig fordypning og
videre som fagarbeider. Eksempler som kan nevnes er arbeidet mot Finland og Østerrike.

Hybellivet på Støren
Støren er et tettsted i Midtre Gauldal Kommune. Det er lokalisert ca 50 km sør for Trondheim, med god offentlig kommunikasjon frem og tilbake.
Skolen ligger midt i sentrum på Støren og nær E6. Det er ikke internat på skolen, men lokalsamfunnet har etablert mange private hybler som leies ut
til elever. For tiden har vi i underkant av 40 hybelboere totalt på skolen. Gjennom skolens ekspedisjon vil elevene kunne få tilsendt en liste over aktuelle
utleiere.
Kontaktinfo ekspedisjon: 74174400

Høyere utdanning
Ta mesterbrev
Når du tar fag/svennebrev og minst 2 års praksis, kan du ta mesterutdanning og få mesterbrev. Da vil du lære om ledelse, økonomi og markedsføring
som gir deg en god plattform dersom du ønsker å bli leder eller starte din egen bedrift.
Y-veien
På flere høyskoler kan du komme rett inn på ingeniørutdanning innen bygg og anlegg nar du har fag/svennebrev i relevant fag. Når du har yrkesfaglig
bakgrunn og ikke generell studiekompetanse, kalles dette Y-veien.
Høyskole og universitet
Byggenæringen trenger ingeniører og sivilingeniører. I tillegg er næringen interessert i at forskere jobber med utvikling innenfor energi og
materialteknologi. Du kan studere til en treårig bachelorgrad eller en femårig mastergrad i ingeniør- eller teknologifag for byggenæringen. Med
unntak av studier innen y-veien, trenger du studiekompetanse for å kunne studere ved høyskoler og universiteter.

