
FAGBREVUTDANNINGEN 
 Synliggjør din kompetanse 
 Gir deg mulighet for høyere lønn 
 Øker ditt konkurransefortrinn i arbeidslivet 
 Gir deg større mulighet for fast jobb 
 Hever kompetansen innen produksjonselektronikk 

Produksjonselektroniker 
Forkurs til fagbrev for voksne – deltid  
I samarbeid med Industrilærling Telemark & Vestfold 

Vestfold 2017 



  

Fagbrev produksjonselektronikk 
Fagbrevutdanningen er en del av 
praksiskandidatordningen. Den gir voksne med 
yrkeserfaring mulighet til fagbrev uten å måtte ta 
fellesfag som for eksempel norsk og matematikk. 
Utdanningen fører frem mot en fem timers 
skriftlig teoretisk eksamen. Eksamen kan 
avlegges før man fullfører praksiskravet. 
 

Fagprøve          
Etter bestått teorieksamen og fullført fem års 
relevant praksis, kan du avlegge fagprøven. 
Fagprøven er praktisk tilrettelagt. Bestått prøve 
gir deg yrkestittel fagarbeider 
produksjonselektroniker.  

 
Innhold                                             
Produksjonselektronikerfaget består av to 
hovedområder. Hovedområdene utfyller 
hverandre og må ses i sammenheng.  
 
Elektromekanikk omfatter montering, 
funksjonstesting og dokumentasjon av 
elektromekaniske systemer.  
Integrert i lærefaget er bedriftslære, material- og 
komponentkunnskap, måleteknikk, beregninger, 
kommunikasjon, kvalitetssikring, helse, miljø og 
sikkerhet, bruk av manuelle og digitale verktøy 
og oppfølging av standarder for faget.  
 
Elektronikk omfatter manuell og automatisert 
produksjon, feilsøking og reparasjon på 
elektronikksystemer og på enheter. Integrert i 
faget er bedriftslære, komponentkunnskap, 
skjemaforståelse, måleteknikk, test, 
kvalitetssikring, helse, miljø og sikkerhet, bruk av 
manuelle og digitale verktøy og oppfølging av 
standarder for faget. 
 
 

 

 
 

Eksamen 
Tverrfaglig skriftlig eksamen gjennomføres to ganger årlig 
(juni og desember)  i regi av eksamenskontoret i 
fylkeskommunen.  

 
Opptakskrav 
Grunnskole. Vi anbefaler to-tre års erfaring fra bransjen 
og norskkunnskaper tilsvarende nivå  B2. Er du i tvil i 
forbindelse med ditt norsknivå – kan vi være behjelpelige 
med en språknivåtest. 

 
Oppstart 
Våren 2017 
 

Varighet 
Kveldstid. En kveld i uken, samt noen lørdager. 
Totalt 130 timer. Kan kombineres med jobb. 
 

Sted 
Kongsberg Maritime avd. Strandpromenaden i Horten 

 

Kurspris 
Egenandel på  kr 5.500.- * 
Dette dekker blant annet utgifter til eksamenstrening, 
lærebøker og eksamensavgift.  
 
Kompetanse Norge dekker opplæringen, i utgangspunktet 
koster det kr 19.900.- + eksamensavgift, men nå vil det 
kun være egenandel på kr 5.500.- for hver enkelt deltaker 
 

Finansiering 
Fagorganiserte kan søke sitt  fagforbund om tilskudd til 
egenandelen. 

 
Påmelding 
Bindende påmelding via skriftlig kontrakt.  
 

Kontaktinformasjon 
  Ellen Elfving Halvorsen, Bedriftskonsulent Tønsberg 
  elha@fu.no  - mobil 938 76 448 | 33 33 16 60 

Forkurs til fagbrev produksjonselektronikerfaget 
Opplæring i samarbeid med Industrilæring Telemark & Vestfold 

www.folkeuniversitetet.no 


