Svenneprøve i tømrerfaget
BYGGOPP melder opp lærlingene til svenneprøven ca 4 mnd før lærekontrakten går ut, og
er bindeledd mellom prøvenemnd og bedrift. Svenneprøven kan vare max 35 timer og
utføres på byggeplass. Prøven skal normalt avvikles innenfor +/- 2 mnd. i fra
kontraktsdatoen.

Lærebedriftens oppgaver:
Lærebedriften finner oppgave til selve svenneprøven, se eksempler lengre nede. Tegninger
og beskrivelse sendes inn sammen svenneprøveskjema. Bedriften kan sende dette direkte til
prøvenemnda eller inn til BYGGOPP. All material må være på byggeplass før prøven
starter. Svenneprøven skal tilrettelegges for bedriftens produksjon. Vær ute i god tid og avtal
dato for oppstart av prøven. I Rogaland er det ca. 150 lærlinger i 2015 som skal avlegge i
tidsrommet mai-september fordelt på 4 prøvenemnder. I tillegg kommer ferien midt i denne
perioden.

Prøvenemndas oppgave:
Prøvenemnd godkjenner emnene og setter lærlingen i gang. En fra lærebedriften bør være til
stede på oppstartsmøte, slik at eventuelle endringer/avgjørelser tas på plassen. Kandidaten
får oppgaven skriftlig med alle nødvendige opplysninger som han/hun måtte trenge.
Prøvenemnda følger opp lærlingen underveis. Alle endringer etc. må tas med nemnda.

Eksempler på svenneprøver:
1. Svenneprøve på en bod: På denne type prøve får lærlingen jobbe i fred og ro, uten
forstyrrelser fra andre fag grupper. Her trengs tegninger, beskrivelse på hvilke
materialer som boden skal bygges av. Mengden av arbeid bestemmes på byggeplass.

2. Svenneprøve på en enebolig: I en enebolig er det mange potensielle oppgaver. En
kan for eksempel sette opp vegger, plate, montere dør/vindu osv.

3. Svenneprøve på stor bygg: Her kan en komplett yttervegg settes opp til en leilighet. I
tillegg kan en gjøre noen oppgaver inne i bygget som plating, listing etc.

4. Svenneprøve på en enkel eller dobbel garasje.
Her kan alle veggene settes opp. Den veggen med dør/vindu kan plates, lektes og
kles samt sette inn vindu/dør inkl. listing

5. Oppsette terrasse. Sette opp drager, legge ut bjelker, noe terrassebord, rekkverk og
evt. trapp.

Hvis svenneprøven ikke inneholder bærende konstruksjon kan en model som denne bygges
i tillegg. Prøvenemnda krever at svenneprøven inneholder bærende konstruksjon.

Lærlingene skal utføre prøven selv, men må få hjelp til å løfte vegger, dragere, større
vindu etc.

Lykke til på prøven……..

Kontakt BYGGOPP hvis noe skulle være uklart.

