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Utdanningen i yrkessjåførfaget skal legge grunnlaget for
yrkesutøvelse innen transport av gods og personell. Faget
bidrar til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre,
miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester. Videre skal
faget bidra til å utvikle yrkessjåfører som kan håndtere et
mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende veiog føreforhold.

UTDANNINGSVEIEN:
VG1 Teknikk- og industriell produksjon – 12 mnd.
Fellesfag
Felles programfag
Yrkesfaglig fordypning med praktisk opplæring
Muligheter for utplassering i transport- og logistikkbedrifter

VG2 Transport og logistikk – 12 mnd.
Fellesfag
Felles programfag transport og logistikk
Førerkort klasse B
Truckføreropplæring
ADR
Yrkesfaglig fordypning i logistikk og/eller yrkessjåførfaget
Muligheter for utplassering i logistikk- og/eller transportbedrifter

VG3 Læretid i bedrift – Yrkessjåførfaget – 24 mnd.
Opplæring og praksis i bedrift
Førerkortopplæring til klasse CE eller DE (Lastebil/Buss/Vogntog)
Yrkessjåførkompetanse
Krav til førerkort klasse B og godkjent helseattest ved oppstart av læretid
Lærlingen skal skaffe seg bred erfaring i yrket
Lastsikring, trafikksikkerhet, service og kundebehandling,
transportgeografi, kjøretøyteknikk, kommunikasjon og samarbeid
Lærlinger har lov til å utføre transport selvstendig
fra den dagen de har fylt 18 år i godkjent lærebedrift.
Krever førerkort i aktuell klasse samt kjøretillatelse utstedt av Statens vegvesen
Læretiden avsluttes
med en todagers praktisk
fagprøve

Om man ønsker å bli yrkessjåfør er den vanligste veien å gå
VG1 Teknikk- og industriell produksjon første året, for så å gå over
til VG2 Transport og logistikk andre året.
Etter å ha gått Transport og logistikk kan man søke seg inn som
lærling i Yrkessjåførfaget. Om man har førerkort for klasse B, godkjent
helseattest og er ansatt i en lærebedrift kan man gå på førerkortopplæring
for C, CE og D.
Dette førerkortkurset er helt gratis og man vil også i noen tilfeller få dekket
deler av B-førerkortet i løpet av VG2. Man vil i tillegg få dekket truckfører,
kranfører (G11,G8) og eventuelt ADR-kurs der det er behov for det.

LÆRETID
I BEDRIFT:
Læretiden i bedrift går
normalt over 2 år og man
vil til vanlig få én årslønn
fordelt over disse årene. I løpet av
læretiden skal man blant annet opparbeide
seg kompetanse om nasjonalt og internasjonalt
regelverk knyttet til transport, og faktorer som
kan påvirke lønnsomheten i et transportoppdrag.
Opplæringen vil også utvikle din kompetanse på enkelt
vedlikehold og sikker bruk av teknisk utstyr og hjelpemidler, samt ha
sikker, hensynsfull og økonomisk håndtering av transportmidler i
fokus. Læretid i bedrift handler om å opparbeide seg erfaringer og
kompetanse. Opplæringen er praktisk og det forventes at lærlinger
produserer på lik linje med erfarne sjåfører ved slutten av læretiden.
Læretiden avsluttes med en todagers praktisk fagprøve og en teoriprøve
for yrkessjåførkompetanse hos Biltilsynet. Består man disse prøvene,
får man fagbrev og yrkestittelen yrkessjåfør.
Om man ikke har gått på TIP eller Transport og logistikk, kan man
fortsatt søke seg inn som lærling, men læretiden vil da bli noe lengre,
inntil fire år.
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