
Bli Låsesmed!
Hvordan og Hvorfor 



HVA GJØR EN LÅSESMED?

En Låsesmed jobber med mange ulike typer sikkerhetsløsninger både i private hjem, 
næring, det offentlige og med høysikkerhet. Arbeidsoppgavene spenner fra avanserte 
tekniske løsninger til tradi sjonell lås. Ulike bygg krever ulike sikkerhetsinstallasjoner, 
adgangs kontroll og service.

Krav til sikrede rømningsveier og riktig prosjektering er også noe en Låsesmed jobber 
med.

HVILKE EGENSKAPER ER VIKTIGE HOS EN LÅSESMED?

En Låsesmed bør ha teknisk innsikt og evne til praktisk arbeid. Som Låsesmed må du 
være ansvarsbevisst, nøyaktig og tål modig. Det er en fordel om du er kreativ og flink til å 
se løsninger, både tekniske og praktiske.

Låsesmeden jobber både med tre, metall og elektro. Du må kunne legge frem en plett
fri uttømmende politiattest for å få lærekontrakt eller ansettelse i Låsesmedbedrifter 
tilsluttet landets bransjeforening, Foreningen Norske Låsesmeder.

Etter to års 
læretid avlegges

svenneprøve

Det er en fordel 
om du er kreativ 

og flink til å se 
løsninger

UTDANNINGSLØP
Låsesmedfaget fikk nytt utdanningsløp fra og med 
skoleåret 2020/ 2021 og ligger nå under elektrofag. 
Opplæringsmodellen er endret fra særløp (1+3) til  
hovedmodellen for fagopplæring (2+2).

Dette innebærer at elever som ønsker utdanning 
som låsesmed søker til Vg1 elektrofag, videre til 
programområdet Vg2 automati sering og kan tegne 
lærekontrakt etter 2 år i skole. Etter to års læretid 
avlegges svenneprøve.

Se læreplanen her: www.udir.no/lk20/lsm03-01  

HVORFOR BLI LÅSESMED?
I dagens samfunn er det et økende fokus på, og 
behov for sikker het. Som Låsesmed kan du der
for bli en verdifull fagperson. Du får kunnskap 
om stadig mer spennende og teknologibaserte 
løs ninger, og vil ta del i et fagområde der moderne 
løsninger og nytenking innen elektronikk har høy 
 prioritet.

Som fagperson vil din kunnskap og erfaring være 
etterspurt i en rekke sammenhenger.



LÅSESMEDMESTER
Du kan begynne på mesterutdanningen når du har 
tatt svennebrevet og oppfyller kravene til praksis. 
Det er ikke bare firmaeiere eller daglige ledere 
som kan ha nytte av mesterutdanningen. 

Mester brevet er også en nyttig videreutdanning for 
de som jobber som mellomledere eller har annet 
spesielt ansvar i et firma slik som montasje ledere, 
faglige ledere, prosjektledere eller lignende.

Alle håndverkere med fagbrev og svennebrev fra fag 
under mester brevloven kan begynne på mesterut-
danningen. 

KONTAKTINFORMASJON:  
 
Foreningen Norske Låsesmeder 
Postboks 26, 2601 Lillehammer
Telefon: 918 07 279
Epost: post@nllasesmed.no 
Web: www.nllasesmed.no  

Les mer på
www.mesterbrev.no


