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- Nelfo har de beste nettkursene
- Vi har brukt nettkursene til 
Nelfo i fire år. Etter at vi gjennom 
Kunnskapsløftet 2018 fikk tilbud 
om å prøve en del kurs gratis, har 
bruken økt. Det ga oss mulighet til å 
sjekke kvaliteten før vi tok de i bruk i 
stor skala, sier HMS-sjef Neda Maria 
Kaizumi i Caverion.  

- Mer enn 500 av våre ansatte har tatt ett 
eller flere kurs. Jeg har selv tatt  arbeid 

i høyden, regler for innleie og asbest-
kurset. Når det gjelder det første har jeg 
både tatt vårt interne kurs og fra andre 
tilbydere. Nelfo-kurset er det desidert 
beste. Kurstilbudet er dessuten blitt lett 
tilgjengelig for våre ansatte etter at vårt 
system ble koblet til Nelfo sin løsning. 

- Selv om andre tilbyr kurs er den 
store fordelen med Nelfo-kursene at 
de er bransjespesifikke, samtidig som 
det er meget god kvalitet på dem. Nelfo 
kjenner oss, vet hvilke utfordringer vi 

har og hvor søkelyset skal settes. 
- Caverion har en god dialog med 

Nelfo om videreutviklingen av kursene. 
Vi er godt fornøyd med måten de følger 
opp våre innspill. Det er viktig at 
kursene blir jevnlig oppdatert, og at det 
er noe nytt hver gang de blir gjennom-
ført. 

- Nettkurs er fremtiden for å holde de 
ansatte oppdatert. Caverion satser på 
nettkursene til Nelfo. Vår bruk av disse 
vil trolig øke.

2018 har fanget opp ansatte hos Nelfo-
bedriftene som kanskje ikke er så ofte på 
kurs.

- Det er kurset om solcelleanlegg som 
var mest populært i fjor. Det er ikke over-
raskende med tanke på den sterke veksten 
på dette fagområdet. I fjor gjennomførte 
vi 17 kurs. Vi regner med at det blir enda 
flere i år. 

- Kurset er lagt opp som et dagskurs på 
sju timer. Det tar opp reguleringer, lover 
og forskrifter og hvordan teknologien 
fungerer. Deltakerne lærer også om inver-
tere. Hvilke typer som finnes, og hvordan 
de fungerer. 

- Når det gjelder prosjektering ser vi på 
hensyn som må tas i forhold til geografi, 
værforhold, skygge og bygningstekniske 
forhold. I forbindelse med driftsettingen 
kan det være en del utfordringer. Ikke alle 
nettselskaper bruker REN-bladene. Noen 
nettselskaper har også egne, lokale tilpas-
ninger. Kurset ser også på ulike batteri-
typer. 

- I forbindelse med solenergianlegg blir 
det stadig mer vanlig å installere batterier 

for å lagre strømmen. Dette legger vi mer 
vekt på i kursene i år.

- Andre populære kurs er Eldata, 
prosjektledelse og elektroinstallatør-
prøven. I år tilbyr vi et nytt kurs om nød- 
og reservestrøm som går dypere inn i 
N-lederproblematikk, nettsystemer og 
samordning av flere spenningskilder. 

Økende bruk av nettkurs. Åge Lauritzen, 
fagsjef nettbasert opplæring i Nelfo, gleder 
seg over at Nelfo-medlemmene har bestilt 
5 016 nettkurs. 

- Dette viser at denne opplærings-
formen øker. Nettkurs er en svært fleksibel 
og kostnadseffektiv måte å oppdatere de 
ansatte på. De kan studere når og hvor det 
passer i et tempo de selv ønsker.

- Nettkursene medlemsbedriftene 
kunne velge gjennom Kunnskapsløftet 
2018 var ”Systemrevisjon”, ”5 Sikre ekom 
med NEK 700”, ”5 Sikre standard for bolig-
dokumentasjon”, ”Installatørenes rolle i 
maskinleveranser og modulbygg”, ”Elek-
triske fordelingstavler for usakkyndig 
betjening”, ”Bolignormen NEK 400:823”, 

”Bruk av innleie og bruk av utenlandske 
elektrofagarbeidere”, ”Arbeider i høyden” 
og ”Branntetting for montører”.

- ”5 Sikre standard for boligdokumen-
tasjon” er på topp, med ”Elektriske forde-
lingstavler for usakkyndige” og ”5 sikre 
Ekom med NEK 700” på de neste plassene.

- Antall elektrofagfolk som oppdaterte 
seg med nettkurs fra Elskolen økte fra 
2 550 i 2017 til 3 538 i 2018.  Regner vi med 
kursene i Kunnskapsløftet 2018 blir det 
8 554. 

- Av kusene vi solgte mest av i fjor var 
”FSE - Lavspenning” på topp, med ”FSE 
for instruert personell” og ”Dokumentert 
sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy 
og bygningsager” på de neste plassene.

- Nye kurs i år er ”NEK 399:2018 og 
NEK 400:2018 - endringer” og hvordan 
håndtere asbest i byggeprosjekter, sier 
Lauritzen, som opplyser at Elskolen tilbyr 
31 nettkurs. 

Lauritzen og Hovde fastslår at med 
klasseromskurs og nettkurs tilbyr Nelfo-
skolen en totalpakke for oppdatering og 
videre utdanning av elektrofagfolk. •

KOMPETANSEHEVINGSSUKSESS. Med nesten 10 000 fagfolk på halvdagskursene og 5 016 bestilte nettkurs konkluderer evalueringsgruppen for 
Kunnskapsløftet 2018 med at dette er en kompetansehevingssuksess  


