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Våre region- og
avdelingskontorer

Vi tilbyr 10 kursgrupper
med over 100 forskjellige kurs

Bygg, anlegg og industri

HMS (Helse - miljø - sikkerhet)

Helse

Fag- og svennebrev

Kontor, salg og service

eLæring

Coaching

IKT og data

Annet

Hobby og fritid

Vi er landsdekkende

Norsk Fagskole       kurs@norskfagskole.no       tlf 4000 4094       www.norskfagskole.no
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Bli kjent med gammeldags lafteteknikk.

Skaff deg ferdigheter slik at du kan lafte et enkelt 
laftebygg på egenhånd.

Bygg, anlegg og industri

Laftekurs



Mål

• Bli kjent med gammeldags lafteteknikk
• Etter gjennomført kurs skal deltakeren inneha kunnskaper og ferdigheter slik at den skal 

kunne lafte et enkelt laftebygg på egenhånd.

Har du eller din bedrift kursavtale med Norsk Fagskole, oppnår du alltid våre laveste priser 
for kurs og andre varer- og tjenester vi tilbyr. Se www.norskfagskole.no for detaljer.

Kundeavtale

Varighet og organisering

Utstyr

Innhold

komplett kursoversikt finner du på: 

www.norskfagskole.no

• Kurset går på kveldstid med 4 timer i uka og det må påregnes at enkelte helgedager kan bli 
benyttet etter avtale med deltagerne. Kurset er stipulert til ca 120 timer.

• Kurset har maks 16 deltagere som rullerer på de ulike oppgavene med byggene. 
• Kurset er planlagt med mest mulig praktisk arbeid.

Utstyr gjennomgås første kurskveld. Viktig at den enkelte venter med store innkjøp før 
kurset er kommet i gang. 

Det som skal medbringes for de som har eget ustyr: 

• hørselvern 
• klær som er tilpasset værforhold og årstid
• øks
• eventuelt elektrisk motorsag av typen Stihl og elektrisk høvel av typen Rebir. 

Har du ikke eget utstyr kan vi muligens anskaffe utstyr til rabatterte priser. Spør oss om utstyr til 
laftekurs.

• Sikker bruk av utstyr som motorsag, elektrisk høvel og ulike håndverktøy som høvel og bile 
(øks). 

• Klargjøring og vurdering av tømmer for lafting. Herunder lære hvordan man hånterer stokkene 
slik at farlige situasjoner ikke oppstår. 

• Lære å lafte sammen knuter(nåver). Kjenne til at tømmeret synker sammen over tid. 
• Kunne ta ut åpninger til dører og vinduer og særskilt kjenne til hvordan dette gjøres på  

laftebygg. (beitskier)
• Kjenne til bruken av dømlinger (for å styre tømmeret under synkning.
• Beregne takvinkler slik at torvtak blir liggende. Lafte opp røstinga og lafte inn rundåser. 
• Bli kjent med stavlaft. Profilering av staver (stolper)


