
                                                                                         

 

Kursinvitasjon 
 

OPPDATERINGSKURS FOR ELEKTRIKERE  

EL og IT Forbundet tilbyr i samarbeid med Bergen Maritime videregående skole 

oppdateringskurs for elektrikere.  

Målgruppe 

Kurset er tenkt for montører som har en del erfaring, men som føler behov for faglig 

oppdatering. Kurset omhandler de mest aktuelle tema elektrikeren møter i sitt arbeid, 

og egner seg godt for både petroleumsindustrien og landbasert virksomhet.  

Det er satte opp to parallelle kurs slik at det passer for deg som er i rotasjon, også 

om rotasjonen avviker fra normalen. 

 

Innhold 

Kurset gir teoristatus og en oppgradering av fagbrevet som er på linje med dagens 
læreplaner. Kurset består av 7. moduler. Se eget ark.  De 7 modulene gjennomføres 
over 4 uker.  Det blir 2 parallelle løp, dersom det blir bytte av rotasjon kan du bytte 
mellom ukene kurset gjennomføres. 

 
 

Modul 1 + 2 har 4 dager uke 19 eller i uke 22 
Modul 3 + 4  har 4 dager uke 34 eller i uke 37 
Modul 5 + 6 har 3 dager uke 40 eller i uke 43 
Modul 6 + 7 har 3 dager uke 46 eller i uke 49 
 

Kurset er åpent for EL og IT Forbundets medlemmer som er organisert på 

Landsoverenskomsten for elektrofag. Det forutsettes at deltakerne tar alle modulene.  

Kurset finansieres gjennom ELBUS stipend, stipend fra LO utdanningsfond og støtte 

gjennom opplæringsutvalgene på bedriftene. For å få støtte fra LO stipend kreves 

min 3 år medlemskap. For ytterligere informasjon kontakt klubbleder eller Åge 

Blummenfelt (932 48 122) 

Medlemmer i landbasert bedrifter søker bedriften gjennom klubben om lønn og 

kursavgift for 4/14 deler, i tillegg søkes LO utdanningsfond om støtte til kursavgift og 

Elbus om støtte til lønn i 10/14 deler av kurset.  

 

 



  
 

Medlemmer som er i rotasjon søker bedriften gjennom klubben om støtte til bedriften 

sin andel av kursavgift, i tillegg søkes LO utdannings fond om støtte til kursavgift. Det 

søkes Elektroarbeidernes fagforening om kursstipend. 

 

Det blir orientering om kurset og hjelp til søknader i god tid før kurset starter.    

 

Frist for påmelding:  

Søknad sendes firmapost@elogitbergen.com eller Elektroarbeidernes Fagforening 

Kalfarveien 71. 5022 Bergen 55553660 innen 21 april. 

Åge Blummenfelt 

Organisasjonssekretær 
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