
Informasjon til alle som har tatt en av MEFs tre skoler, Mellomleder-, Prosjektleder-, eller 
Bedriftslederskolen, og ønsker formalisering av sin utdanning. 

Vi jobber for tiden med å få på plass en løsning for de som tidligere har tatt en eller flere av skolene 
nevnt over, og her er litt informasjon om forskjellige muligheter: 

Du har tatt en eller to skoler tidligere og ønsker å ta hele «Ledelse i maskinentreprenørfaget – 90 
studiepoeng» 

Da gjør du følgende: 

• Søk på Ledelse i maskinentreprenørfaget (Forutsetter relevant fagbrev, eller 
realkompetansevurdering)  

o https://www.vea-fs.no/studium/ledelse-i-maskinentreprenorfaget/ 
• Velg den modulen du ønsker å starte med i høst (prosjektledelse hvis du har 

anleggsledelse/Mellomleder fra før 
• Etter skolestart søker du om fritak for den eller de modulene du har tatt fra før 

 

Du har tatt Mellomlederskolen/Anleggsledelse tidligere og ønsker å få studiepoeng for denne 

• Her jobber vi med å få på plass en ordning hvor du vil måtte levere et såkalt arbeidskrav, og 
når det er bestått kan du gå opp til ny eksamen for Anleggsledelse (Forutsetter relevant 
fagbrev, eller realkompetansevurdering)  

• Du vil måtte søke skolen om opptak, for deretter å «krysse av for» at du ikke skal følge 
undervisningen, men bare ta arbeidskrav og avlegge eksamen 

• Det vil bli organisert oppfølging av arbeidet med arbeidskravet, og eksamensforberedende 
kurs 

• Dette vil tidligst bli mulig når første kull er ferdig våren 2022, men på grunn av 
opptaksordningen i samordna opptak kan det hende det ikke vil være gjennomførbart før 
2023 

Du har tatt alle tre skolene hos MEF – Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og 
Bedriftslederskolen og ønsker å få godkjent dette som «Ledelse i maskinentreprenørfaget» - 90 
studiepoeng 

• Her jobber vi med å få på plass en ordning hvor du vil måtte levere et såkalt arbeidskrav, og 
når det er bestått kan du gå opp til eksamen for Ledelse i maskinentreprenørfaget. 
(Forutsetter relevant fagbrev, eller realkompetansevirdeing) 

• Du vil måtte søke skolen om opptak,  
o velge hvilken modul du ønsker å avlegge arbeidskrav for 
o deretter å «krysse av for» at du ikke skal følge undervisningen, men bare ta 

arbeidskrav for valgt modul (anleggsledelse, prosjektledelse eller bedriftsledelse) og 
avlegge eksamen for ledelse i maskinentreprenørfaget 

• Det vil bli organisert oppfølging av arbeidet med arbeidskravet, og eksamensforberedende 
kurs 

• Dette er foreløpig litt usikkert når dette vil bli mulig, men antakelig tidligst når første kull 
avlegger eksamen hos VEA, og litt avhengig av hvilken modul du velger å avlegge arbeidskrav 
for 

https://www.vea-fs.no/studium/ledelse-i-maskinentreprenorfaget/

