
          www.betong.net   

 

 

 
«Vårsamling i betonglærernettverk for fagskoler og høgskoler / universiteter»  
 
16.april var det digitalt årsmøte for Norsk Betongforening. I forbindelse med årsmøtet ble det avholdt 
nettverkssamlinger i Betongnettverk for universitet og høgskoler, og i Betongnettverk for fagskoler. Disse 
samlingene ble også avholdt digitalt. Totalt var 18 personer innom det digitale møte. 
 
Årets første samling i Betongnettverk for universitet og høgskoler, og Betongnettverk for fagskoler ble 
avholde via Microsoft Teams 16.april. Datoen for møtene var valgt fordi det var samme dag som 
årsmøteseminar (pga av Covid-19 ble dette et webinar) og årsmøte i Norsk Betongforening. 
 
Nettverkene hadde først hver sin samling fra kl 11:00 til 12:30, med hvert sitt tema. Deretter var det en 
fellessamling fra kl 13:00 – 15:00, med informasjon fra Betongopplæringsrådet, BOR, om muligheten for 
utdanningsinstitusjonene til å benytte hele eller deler av det digitaliserte U3-støpelederkurset fra BOR inn i 
undervisningen. 

 

Del 1 fagskoler som ble ledet av nyvalgt leder Lars Carsten Haugen: 
Fagskolen Oslo Akershus, Tromsø Maritime skole, Størdal fagskole, Fagskolen i Ålesund og Fagskolen i 
Agder var alle representert på møtet. 
 

Tema1: Hva bør fagskolestudenter kunne etter endt utdannelse i betong?   Link til opptaket  

 

Her kom det frem at de fleste hadde omtrent det samme undervisningsopplegget som meg. Noen hadde 

laget et kompendium hvor man gikk litt dypere blant annet med trykkarmering og t-bjelker.  

Vise til ny lærebok av Svein Ivar Sørensen, «Betongkonstruksjoner for teknisk fagskole». Boken er lik den 

tidligere utgaven Betongkonstruksjoner, men enkelte kapiteler er tatt vekk, og har flere beregnings- 

eksempler bak i boken. Det var enighet at toveisplater burde vært med i denne boken. Det var fjernet. Jeg 

har skrevet til forfatteren og bedt han ta dette inn.  

For betongteknologi, så var den gamle læreboken fra Norcem utgått. Det vurderes ny bok. 

Team 2: For de fleste går koronasituasjon greit, men de fleste savner kontakten med studenter i 

klasserommet. 

Tema 3: Fagskolene er veldig interessert i e-læringsplattformen for U3 kursene, men vi må få en 

«smakebit» av kursene og litt om kostnadene for skolen. Så må vi se hvordan vi kan få dette inn i 

undervisningen på en bra måte. 

Det virket som det var god tilbakemelding på dette møtet fra deltakerne i lærernettverket. 

 

Del 1 høgskoler og universiteter som ble ledet av Paul R Svennevig: 
Det var representanter fra NTNU, NMBU, HiOF, UiT og UiA til stede på møtet. 
Tema: Det individuelle møtet for universiteter og høgskoler, gikk ut på hvordan COVID-19 har påvirket 
undervisning (forelesninger og øvinger), veiledning av avsluttende bachelor- og masterprosjekter, samt 
gjennomføring av eksamener.  

 

 

http://www.betong.net/
https://web.microsoftstream.com/video/d49064bf-5a55-42d0-a9a3-2e9470572ca6
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Del 2: Felles for fagskoler og høgskoler / universiteter ledet av Morten Bjerke 
Sverre Smeplass og Kirsten Lexberg presenterte e-læringskompetansekurset U3 « Utførelse av 
betongkonstruksjoner» se program vedlagt. Link til innleggene. 
 
Dato 21.4.2020 
På vegne av Betonglærernettverkene for fagskoler og høgskoler / universitet. 
Lars Carsten haugen, Paul R. Svennevig og Morten Bjerke 
 

Program for nettmøte: 

1.1   SEPARAT DEL FAGSKOLER,  

1. Valg av ny leder (Lars Carsten Haugen er villig til å stille som ny leder). 
2. Hva bør fagskolestudenter kunne om betong etter endt utdanning? ( underlag sendes før møte til 

de som melder seg på). 
3. Hvordan påvirker Korona - situasjonen undervisningen, hvordan underviser vi nå og hvilken erfaring 

kan vi dele med hverandre? 

Lars Carsten Haugen 

1.2 SEPARAT DEL HØGSKOLER UNIVERSITETER,  

Hvordan påvirker Korona - situasjonen undervisningen, hvordan underviser vi nå og hvilken erfaring kan vi 
dele med hverandre? 

Paul R. Svennevig 
 

Vi avslutter med en felles sesjon som starter kl 13:00. 

2.  FELLES DEL PRESENTASJON AV U3 E-LÆRINGSKURS,  

a) Om bransjeprosjektet (Sverre) - Mål og hensikt med E-læringsverktøyet - Deltagere, organisering og 
eierskap - Finansiering 

b) Faglig innhold (Sverre) – Betongopplæringsrådet sin fagplan for U3 - Modulstruktur - Forholdet til 
læreboka - E-læring vs. samlinger 

c) Teknisk plattform, drift (Kirsten) - Nett-tilgang til modulene - Progresjonsstyring - Munios rolle 

d) Oppbygging og pedagogiske virkemidler (Kirsten) - Bruk av filmet forelesning - Animasjoner i ppt’ er - 
Voiceover - Videoer - Funfacts - Referanser til boka - Oppgaver - Eksamen 

e) Demo, modul 8 (Kirsten og Sverre) 

f) Diskusjon om bruk av modulene i betongundervisningen på teknisk fagskole og bachelor studiet (alle) - 
Relevans av modulene - Mulighet for tilpasninger og nyutviklede moduler - Avregning og finansiering? 

Sverre Smeplass og Kirsten Lexberg 

http://www.betong.net/
file:///C:/Users/oh86/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y1YDC3F4/Fagskolen%20Oslo%20Akershus,%20Tromsø%20Maritime%20skole,%20Størdal%20fagskole,%20Fagskolen%20i%20Ålesund%20og%20Fagskolen%20i%20Agder%20var%20alle%20representert%20på%20møtet


Fagskolen i Troms avd. Tromsø

Samling 16 april 2020
Lærernettverket for betonglærere i fagskolene

Lars Carsten Haugen



Hva bør fagskolestudenter kunne etter endt utdannelse i betong?

Lars Carsten Haugen



Lars Carsten Haugen

• Utførsel                    NS-EN 13670: 2009 + NA 2010

• Dimensjonering      NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018

• Materialteknologi   Forskjellig betongbøker



Kompetanse for fagskoleingeniør etter SAK 10

Lars Carsten Haugen

NS-EN 1990 :2002 tabell NA.A1 (901)



Lars Carsten Haugen

Kompetanse for fagskoleingeniør etter SAK 10



LUB                Læringsutbyttebeskrivelser

Lars Carsten Haugen

https://fagskolen.info/index.php?pageID=166

https://fagskolen.info/index.php?pageID=166


Lars Carsten Haugen

LUB                Læringsutbyttebeskrivelser

• Kunnskap
• Ferdigheter
• Generell kompetanse



Lars Carsten Haugen

LUB                Læringsutbyttebeskrivelser
Kunnskap

Ferdighet

Generell kompetanse



Ressurser til undervisning

Lars Carsten Haugen



Lærerbøker etter gammel standard NS 3473

Lars Carsten Haugen

1982 2000 2001



Lars Carsten Haugen

Lærerbøker etter ny standard NS-EN 1992

2013 2018 2020



Min undervisningspraksis

Lars Carsten Haugen

Bygg
Dimensjoneringsprinsipp, materialfasthet
Bjelker
Korte søyler
Enveis dekker
Toveisdekker
Skjærarmeringsberegning
M og N –diagram for søyler
Nedbøyning av bjelker og dekker.

Anlegg
Dimensjoneringsprinsipp, materialfasthet
Korte søyler
Bjelker
Enveis dekker
Toveisdekker (Kunnskap om)
Skjærarmeringsberegning



Lars Carsten Haugen

Kan vi komme frem til noe felles i vårt 
undervisningsopplegg ?

Takk for meg
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