
Bli mekaniker på store maskiner ved 

Skjetlein videregående skole! 

Fra høsten 2019 kommer et nytt utdanningstilbud til Skjetlein 

 

Anleggsmaskiner, traktorer og andre maskiner er helt nødvendig for 

et moderne samfunn, og disse maskinene blir stadig mer avanserte. 

Elektronikk, hydraulikk, pneumatikk og mekanikk er fagområder som 

må beherskes for at disse maskinene skal kunne fungere under alle 

forhold, og bedriftene trenger derfor dyktige mekanikere som kan 

vedlikeholde og reparere maskinene. I årene fremover satses det mye 

penger på bygging av veier og jernbane, og da blir det også stort 

behov for anleggsmaskiner. I landbruket går det i retning av større 

gårdsbruk som kjøper større og mer avanserte traktorer enn tidligere. 

Det finnes allerede traktorer som kan kjøre på egen hånd, og det er 

ikke sikkert det er så lenge til vi har førerløse traktorer på jordene. 

Maskinene produseres av store bedrifter som f eks John Deere, Massey 

Ferguson, Fendt, Caterpillar, Komatsu og Volvo. Dette er selskaper som 

omsetter for milliarder av kroner, f eks John Deere som selger maskiner for 

rundt 350 milliarder kroner og investerer store beløp i ny teknologi. 

Maskinbransjen er en spennende bransje der det er gode muligheter for en 

spennende yrkeskarriere. I Norge selges disse maskinene av bl a 

Felleskjøpet, EIK, Pon-Cat, Komatsu og Volvo med verksteder rundt 

omkring i Trøndelag. Disse trenger mange ansatte i årene fremover og 

rekrutterer lærlinger hvert år fra vg 2 og vg 3 på programområde for 

teknikk og industriell produksjon. I tillegg etterspør oljebransjen 

arbeidskraft, og blant annet mekanikere er nødvendige både på land og på plattform. 

 

Hvordan blir du mekaniker?  

Mekaniker på arbeidsmaskin eller anleggsmaskin blir du ved 

å ta vg1 TI, deretter velger du vg2 arbeidsmaskin. Etter endt 

vg2 går du ut i lære til en bedrift og blir faglært 

landbruksmaskinmekaniker etter to år. Dersom du ønsker å 

bli anleggsmaskinmekaniker tar du vg 3 i skole, og deretter 

et år som lærling i bedrift. Store deler av vg3-året 

gjennomføres som praksis i bedrift. 

Opplæringen foregår nå på Melhus vgs, men dette tilbudet skal flyttes til Skjetlein og det bygges nå 

et nytt og flott verksted på Skjetlein for opplæring på TI, og her vil opplæringen foregå med mye 

praksis både på verkstedet og med kjøring av maskinene på gårdsanlegget på Skjetlein. 



Inntil nybygget er ferdig kan du komme til Melhus vgs for å lære mer om dette utdanningsløpet. Vi 

har satt av følgende datoer der elever er velkomne til å bli med en dag på verkstedet: 

• 5 desember 

• 11 desember 

• 12 desember 
 

• 8 januar 

• 9 januar 

• 15 januar 
 

 

Vi har nært samarbeid med maskinbransjen, se her hva Volvo Maskin Service og Felleskjøpet sier: 

«Volvo Maskin Service vil ha med de beste på laget og satser derfor på lærlinger.   

Med over 500 ansatte hvorav ca. 300 mekanikere, 215 servicebiler og 20 lærlinger fordelt på 21 serviceverksted 

gjør det Volvo Maskin Service til landets største serviceorganisasjon innenfor ettermarkedet av anleggsmaskiner.  

Vi utfører alle typer reparasjoner, service, klargjøringer og påbygg på Volvo anleggsmaskiner i tillegg til salg av 

reservedeler.» 

Har DU lyst til å bli en del av landets største aktør innenfor ettermarkedet av anleggsmaskiner? Vi søker deg med 

interesse for faget og riktig holdninger.  

Link til Volvo Maskin Service Lærlingefilm på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eNhccMVZc4E  

Kenneth Iversen 
Serviceleder 

 «Felleskjøpet er norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruk, park & 

anlegg og produkter til privatpersoner. 

Hos oss vil ansatte få mulighet til å jobbe med de fleste premiumproduktene innenfor norsk landbruk som John 

Deere, Väderstad, Caterpillar, Fliegl, Tokvam, Kverneland, Orkel, Avant og Ålø. I tillegg til å jobbe med disse 

fantastiske produktene vil mekanikerne komme inn i et arbeidsmiljø der kunden er satt i fokus, mens vi har det 

utrolig morsomt på jobb.  

Som mekaniker hos oss vil du få en variert hverdag med spennende arbeidsoppgaver der ingen dag er lik» 

Se også infofilm fra Felleskjøpet om landbruksmekanikeryrket, https://www.youtube.com/watch?v=8QFE4bYu7QE 

 

Interessert i å besøke Teknikk og industriell produksjon på 
Melhus? Ta kontakt med Kåre Presthus på Skjetlein 
videregående skole på telefon 938 57 565 eller e-post 
karpr@trondelagfylke.no 
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