
 
 

 
 

BIM 1, grunnleggande BIM – 5 studiepoeng 
 

Undervisingsopplegg: Forelesingar, case og presentasjon av gruppearbeid. 

Nøkkelinformasjon:  

• Digital undervising via Teams/Zoom.   

• Fem samlinger på 3 timer ein dag per veke. 17:00-20:00. 

• Eigenstudie antal timar: 50 timer. 

 

Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 

 
Innføring 

Kva er BIM og 
korleis kan du 
bruke BIM i eigen 
organisasjon? 
 

 
Modelleringsverktøy 

Redigering og visning av 
3D-modellar. 
Visualisering. 
Gjennomgang av ulike 
typar filformat. 
 

 
Kommunikasjon i 
BIM-prosjekt 

Avvikshandtering/ 
kvalitetskontroll 
Anbod og innkjøp: 
hente ut 
konkurranse-grunnlag 
og mengdelister. 
 
Avvikshandtering/ 
kvalitetskontroll 
Anbod og innkjøp: 
hente ut 
konkurranse-grunnlag 
og mengdelister. 
 

 
Data management 
Informasjonsflyt, 
filbehandling og 
dokument-
handtering. 

 

 
AR-/VR-teknologi  

Korleis bruke teknologien 
på ein god måte? 
 
3D-skanning    
Korleis bruke teknologien 
på ein god måte? 
 
Produktorientering  
Korleis halde deg 
oppdatert på ulike 
programvarer og 
teknologiar? 
 

 

Målgruppe: Tilsette, permitterte og arbeidsledige innan bygg, anlegg og elektro. 

Opptakskrav: Kurset er for alle som har fagbrev innan bygg, anlegg og elektro. 

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå lenke til NOKUT: 

Realkompetansevurdering på fagskolene under kurslista på fagskulen.no 

 

Meld deg på kurset her 

NB! Vel studiestad Førde 

 

Kontaktinformasjon: 

 Faglege spørsmål: Kjetil Sunde mob. 456 66 362. 

 Spørsmål om gjennomføring, påmelding o.l.: Soldis Årseth mob. 936 30 757.

https://skjema.vlfk.no/opplaering/soknad/fagskolen_bransjeprogram


 

BIM 1 Tema 

5 studiepoeng Grunnleggande BIM  

Læringsutbyte (LUB) 

Kunnskapar 

Studenten: 
• har forståing for kva BIM er og kva for arbeidsprosessar som inngår i dei ulike fasane i prosjektet 

• har kunnskap om historia og framtidige moglegheiter med BIM som verktøy og arbeidsmetodikk 

• har kunnskap om korleis han kan kome i gang med BIM i eiga verksemd 

• har grunnleggande kunnskap om bruksområda til BIM i eiga verksemd 

• forstår plassen til teamarbeid i eit BIM-prosjekt 

• har kjennskap til korleis han held seg oppdatert på produkt og program i ein bransje som er i stadig endring 

• har kjennskap til ulike verktøy som digitaliserer areal (3D-skanning) 

• har kjennskap til arbeidsmetodar og programvarer for 3D-modellering, samhandling og kvalitetskontroll 

• har kjennskap til bruksområda til VR/AR/MR-teknologi  

Ferdigheiter 

Studenten: 

• kan gjere greie for kva som definerer eit BIM-prosjekt 

• kan gjere greie for dei ulike stadia i eit BIM-prosjekt 

• kan gjere greie korleis han etablerer BIM i eiga verksemd 

• kan gjere greie for ulike filtypar, program og verktøy som han kan bruke i BIM-prosjekt 

Generell kompetanse 

Studenten: 

• kan vurdere kva for oppgåver og aktivitetar som finst og skal gjerast i dei ulike stadia i eit BIM-prosjekt 

Læringsaktivitetar 

• Nettsamlingar i videokonferanse (Zoom-plattform). 

• Gruppearbeid under nettsamlingane. 

• Jobbing med prosjektoppgåve. 

• Eigenstudium og lesing av fagstoff som blir lagt ut på Teams. 

Fagressurser 

Lærebøker: Understanding BIM, ISBN: 9780367244187  

Anna fagstoff: Anna fagstoff, Teams  

Arbeidskrav 

• Prosjektoppgåve  

• Fagoppgåver mellom samlingene 

Vurdering 

• Mappevurdering av arbeidsmappe med prosjektoppgave og fagoppgaver  

Eksamen 

• Mappevurdering med obligatoriske gruppeoppgaver og prosjektoppgave 

• Vurdering av godkjent / ikke godkjent av faglærer og intern sensor 

 


