
 
 

 

 
 

Vi utdanner ledere til  

håndverksbransjen 
 

 

MESTERUTDANNING 

 

 

Samlingsbasert opplæring  

over 1 ½ år  

Oppstart september 2021 

Avsluttende eksamen desember 2022 
 

 

  



 
 

 

Hvorfor ta mesterutdanning? 
 

Arbeidsmarkedet etterspør mesterkompetanse!  

Med mesterutdanningen skaffer du deg en lederutdanning i faget som gjør deg godt forberedt til 

å etablere og drive din egen bedrift eller arbeide som leder i en større bedrift.  

Med et fag-/svennebrev i bunnen og med et mesterbrev på toppen, blir du attraktiv i et 

arbeidsmarked som har et stort behov for denne type kompetanse. 

 

Å være leder i en håndverksbedrift byr på mange spennende muligheter. Likevel er det mange 

ledere som melder om en ensom og krevende hverdag, hvor de blant annet mangler nettverk å 

støtte seg på. Ledere i håndverksbransjen kjennetegnes ofte ved at de er flinke til å holde seg 

oppdatert på utvikling i eget håndverk, men i mindre grad prioriterer kompetanseheving i 

lederfaget.  

Lederkompetanse samt deling av kunnskap og erfaring med andre ledere viser seg å være en 

viktig og avgjørende komponent for å lykkes som leder. 

 

Mesterutdanningen vil gjøre deg dyktigere i lederrollen.  

 

Målgruppe 
Målgruppen for vår utdanning er håndverkere med fag-/svennebrev innenfor faggruppene: 

• Estetiske fag 

• Verkstedhåndverksfag 

• Matfag 

• Møbel- og trefag 

• Grafiske fag 

 

Læreplanen din finner du her  

 

Mål med utdanningen 
I tillegg til å kvalifisere deg til å søke om Mesterbrev, har Vea som mål at utdanningen skal 

oppleves «matnyttig» i forhold til din arbeidshverdag. Målet er at du som leder skal få flere 

verktøy som kan tas i bruk for å bli tryggere i lederrollen, samt utøve rollen på en sikrere og 

mer profesjonell måte. 

Det er også et ønske at dere gjennom utdanningen skal etablere et fagnettverk med hverandre, 

som kan videreføres etter endt utdanning. 

 

Oppbygging av utdanningen 
Mesterutdanningen består av tre fagområder: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning i 

lærefag.  

1. Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene. 

2. Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppe. 

3. Faglig fordypning i lærefag tilpasses det enkelte mesterfag. 

 

 

 

http://wpstatic.idium.no/www.mesterbrev.no/2016/02/L%C3%A6replan-i-bedriftsledelse-mesterutdanningen.pdf


 
 

 

Gjennomføring 
Utdanningen gjennomføres med samlinger, som vil være preget av faglige diskusjoner, deling av 

erfaringer samt arbeid med praktiske og kjente utfordringer som en leder må ivareta i sin 

arbeidshverdag. 

Mellom samlingene må deltakerne påregne en god del egenarbeid og/eller gruppearbeid for å 

løse relevante oppgaver og problemstillinger.  Oppgavene blir fulgt opp ved veiledning, 

tilbakemelding og/eller som presentasjon på samling.  

 

Ellers vil det være lagt til rette for individuell veiledning fra faglærere under hele 

utdanningsløpet.  

Det forutsettes at alle deltakere har tilgang på egen PC da oppfølging og gjennomføring av 

utdanningen vil foregå via elektronisk læringsplattform. 

 

Undervisningen gjennomføres ved Norges grønne fagskole – Vea. 

 

Semester 1 – Høst 2021 

Uke 39, samling 1: 20. – 21. september 2021 

Uke 43, samling 2: 25. – 26. oktober 2021 

Uke 48, samling 3: 29.-30. november 2021 

  

Semester 2 – Vår 2022 

Uke 3, samling 4: 17.-18. januar 2022  

Uke 7, samling 5: 14. -15. februar 2022  

Uke 11, samling 6: 14.-15. mars 2022 

I tillegg tilbys en frivillig veilederdag på Vea i Moelv. Dato etter avtale med faglærer. 

 

Eksamen 

5 timers skriftlig hjemmeeksamen i Bedriftsledelse gjennomføres torsdag 31. mars 2022 fra 

klokken 0900 – 1400.  
 

Semester 3 – Høst 2022 

Dette semesteret arbeider deltakerne med sin Mesteroppgave.   

Arbeidet støttes med individuell veiledning. 

Dato for innlevering av Mesteroppgaven: 12.november 2022 

 

Det tilbys inntil to frivillige veiledersamlinger på Vea i Moelv. Dato etter avtale mellom faglærer 

og studenter  

 

Eksamen 

Muntlig eksamen, hvor deltakerne forsvarer Mesteroppgaven sin, gjennomføres:  

Desember 2022. Endelig dato fastsettes ved studiestart. 

 

Forelesere 
Undervisningen gjennomføres med dyktige og engasjerte forelesere som alle vil ha god 

kjennskap til den praktiske hverdagen som leder.  

Det vil også kunne være aktuelt å invitere eksterne gjesteforelesere på enkelte tema. 

 



 
 

 

Pris 
Totalt koster utdanningen kr. 44.000, - I prisen inkluderes undervisning på samlinger, 

nettstøttet veiledning mellom samlinger, individuell veiledning i arbeid med Mesteroppgave, 

både av mester i faget og veileder på fagskolen, eksamens- og administrative utgifter.  

I tillegg må påregnes utgifter til lærebøker på ca. kr 1.200. 

 

Det gis mulighet for delbetaling. 

 

Reise og overnatting 
Det er mulig å bo på Norges grønne fagskole – Vea, når du er på samling. Du kan krysse av for 

dette når du søker om plass på utdanningen. 

 

Påmelding 
Frist for påmelding: 15.august 2020 
Elektronisk påmelding: https://portal.vea-fs.org/soknad/skjema/ 

 

 

Det tas forbehold om avlysning eller utsettelse av oppstart ved for få påmeldte deltakere. 

 

 

Kontaktinformasjon 
Norges grønne fagskole – Vea 

Turistveien 92 

2390 Moelv 

www.vea-fs.no  

 

 

Odd Hugo Gauslaa - Faglærer 

Epost: odd.hugo.gauslaa@vea-fs.no 

Mobil: 901 60 265 

 

Hildegunn Aas – Avdelingsleder  

Epost: hildegunn.aas@vea-fs.no 

Mobil: 970 13 353 
 

 

 

 

Er du medlem i et LO-forbund, gis du mulighet for å søke om økonomisk støtte gjennom deres 

utdanningsfond. Ta direkte kontakt med dem for mer informasjon. 
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