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Følgende studieretninger tilbys høsten 2016:

YRKESFAGLÆRERE

Norge trenger

som vil bli 
FAGARBEIDERE

Treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL)  - bachelor



Studér hjemmefra
Den treårige yrkesfaglærerutdanningen (YFL) ved NTNU og har 
studenter fra hele landet. Det henger sammen med at 
•  Studiet er samlingsbasert med tre samlinger i Trondheim       
     per semster
• studiet er nettbasert: Se egen boks
• praksisen kan tas på hjemstedet forutsatt at 
    det finnes praksisplasser

Et styrket nettilbud
NTNU er langt framme når det gjelder nettundervisning. Som et 
supplement til samlingene vil vi nå gi yrkesfaglærerstudentene 
et styrket undervisningstilbud ved at deler av undervisningen/
læringsressurser blir lagt ut på nett, f.eks. i form av «flipped 
classroom». Dessuten vil vi gi studentene styrket veiledning 
mellom samlingene ved å videreutvikle veiledningen på nett.  

Jobb og studier?
Treårig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU er et godt tilbud for 
deg som må kombinere jobb og studier, og som har den nød-
vendige arbeidskapasiteten. Et flertall av våre studenter  jobber 
ved siden av studiene. Vi anbefaler redusert stillingsprosent i 
studietida. 

Norge trenger flere yrkesfaglærere
I Norge er det nå stor mangel på yrkesfaglærere, spesielt 
innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk (BA), 
elektrofag (EL) og teknikk og industriell produksjon (TIP), og det 
vil også bli stort behov for yrkesfaglærere i årene som kommer. 
Dette er dokumentert i rapporten Fram i lyset, som kan leses på 
www.ntnu.no/studier/byrk

Omstillinger i næringslivet – flere ben å stå på
Norsk næringsliv står foran store omstillinger. Tar du denne 
utdanningen, får du dobbel yrkeskompetanse. Det gir deg flere 
jobbmuligheter og større trygghet med tanke på framtida.

Mange jobbmuligheter
Gjennom treårig yrkesfaglærerutdanning blir du kvalifisert for 
mange spennende jobber, blant annet
•  yrkesfaglærer i videregående skole
•  opplæringsjobber i bedrifter/virksomheter
•  medarbeider på opplæringskontor
•  lærer i relevante fag på 8.-10. trinn i grunnskolen

Mange tidligere studenter har spennende jobber, de fleste i 
videregående skole, men en god del har også andre jobber. Les 
hva tidligere studenter sier om studiet på 
www.ntnu.no/studier/byrk

BLI YRKESFAGLÆRER – STUDÉR HJEMMEFRA

Per Tore Måen, Volda
Tidligere student, teknikk og industriell 
produksjon
Yrkesfaglærer, Ørsta vidaregåande skule
Bakgrunn: Maskinarbeider

– Studiet er midt i blinken for dem som alt 
er tilsatt i skolen, men en bør få avtale med 
arbeidsgiver om redusert stilling i studietida.

Linda Hellesø, Sandefjord
Tidligere student, helse- og sosialfag
Bakgrunn: Hjelpepleier

– Jeg valgte Trondheim fordi NTNU og HiST har sterke 
fagmiljøer både innen yrkesfaglig bredde/dybde og 
innen yrkespedagogikk/yrkesdidaktikk. Dessuten 
betydde reisemulighetene mye. Det går direktefly 
mellom Sandefjord og Trondheim.

Nytt stipend! 
Fagarbeidere som tar treårig yrkesfaglærerutdanning har nå 
fått en ny stipendmulighet. Det kan nå søkes på et stipend på 
200.000 kr. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på www.udir.no. 
Her vil det bl.a. bli forklart hvordan det kan søkes.



En utdanning for morgendagens 
videregående opplæring
Som fagarbeider har du alt god kompetanse og mye erfaring innen ditt 
fag/yrke. Gjennom studiet vil du få videreutviklet og oppdatert denne 
dybdekompetansen. Samtidig er det et særtrekk ved den treårige 
yrkesfaglærerutdanningen at det legges stor vekt på breddekompe-
tanse. Det er nå kun ni yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Dermed 
omfatter hvert utdanningsprogram mange yrker. Dette stiller store krav 
til yrkesfaglærernes breddekompetanse, særlig på Vg1-nivå.

Den mest praktiske lærerutdanningen
Ingen lærerstudenter har mer praksis enn yrkesfaglærerstudentene. 
Hver student har 130 dager praksis: 70 dager med skolepraksis og 60 
dager med yrkespraksis i bedrifter/virksomheter. 

Den raskeste veien til yrkesfaglærerkompetanse
Den tradisjonelle veien til yrkesfaglærerkompetanse tar vanligvis fire 
eller fem år, for eksempel to år 
i fagskole med påfølgende praktisk-pedagogisk 
utdanning (PPU) på deltid over to år. Yrkesfaglærerutdanningen er en 
integrert yrkesfaglærerutdanning over tre år.

BLI YRKESFAGLÆRER – STUDÉR HJEMMEFRA

Tom Eirik Nilssen, Mo i Rana
Tidligere YFL-student, bygg- og anleggsteknikk
Yrkesfaglærer, Polarsirkelen vg. skole, og master 
i yrkesdidaktikk, NTNU
Bakgrunn: Tømrer

– NTNU og HiST hadde den utdanningsstrukturen som 
appellerte mest til meg. Jeg fikk jobb før jeg var ferdig 
med studiet, og stortrives som yrkesfaglærer.

Karin Sølvberg, Bergen
Tidligere YFL-student,
restaurant-  og matfag
Master i yrkesdidaktikk, NTNU
Bakgrunn: Kokk

– Vi fikk en kompetanse innen
yrkesfagene som andre bare kan
misunne oss!

Enkeltemner innen yrkesfaget: 
Det er mulig å ta enkeltemner i yrkesfaget.  
For oversikt over emner på YFL  
www.ntnu.no/studier/byrk  
- klikk på aktuell studieretning



Trond Hofstad, Trondheim
Rektor, Strinda videregående skole

– Den treårige yrkesfaglærerutdanningen er 
en helhetlig yrkesfaglærerutdanning som gir 
studentene den kompetansen skolen trenger 
etter innføringen av Kunnskapsløftet, blant 
annet når det gjelder breddekompetanse. 

Joachim Sveen, Hamar
YFL-student, elektrofag
Bakgrunn: Elektriker

– Utdanningen er allsidig 
og gir gjennom fordypning i 
eget fag flere muligheter på 
arbeidsmarkedet.

Opptakskravene:
• Fag-/svennebrev eller tilsvarende utdanning på videregående nivå og
• minst 2 års praksis innenfor det yrket en har utdanning i og
• generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Søknadsfrister:
Søkere med realkompetanse: 1. mars. Søkere med generell studiekompetanse: 15. april.
Søknadsskjema på www.samordnaopptak.no

Mer informasjon: www.ntnu.no/studier/byrk 

Koordinator Jarle Landro: 908 62 918
Program for lærerutdanning: 73 59 19 90 • plu-veiledning@plu.ntnu.no
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