
Hvordan bor vi: 

Rojales ligger en halvtimes biltur sør for storbyen  

Alicante. Rojales er et lite tettsted som består av en  

liten hovedgate, småhusbebyggelse og mange flotte 

restauranter. Mange av boligkompleksene ligger i  

gå- eller sykkelavstand til skolen. Har du lyst til å leie bil, 

er det en rekke utleiefirmaer i området. 

Klimaet på denne tiden av året er behagelig. Selv midt 

på vinteren er det godt å sette seg i solveggen og  

kjenne solen varme.  

Det er forholdsvis rimelig å leie bolig i Rojales på denne 

tiden av året. Vi samarbeider med Costa Blanca bolig 

om utleie av boliger. Dere kan velge å dele leilighet flere 

elever sammen eller leie en bolig alene. Det er også 

mulighet til å leie egnet bolig for familier, dersom du 

velger å ta med deg familien mens du tar utdanningen.  

Folkeuniversitetet setter deg i kontakt med vår kontakt-

person i Costa Blanca bolig når du melder deg på  

utdanningen. Costa Blanca bolig ordner det praktiske 

når det gjelder leie av bolig. Leien foregår ikke gjennom 

Folkeuniversitetet.  Boutgifter er ikke inkludert i  

kursprisen, men tas direkte med Costa Blanca bolig.  

Priser: 

Bedriftsledelse kr. 38.000.- 

Faglig ledelse kr. 48.000.- 
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Intensiv Mesterutdanning i Rojales, Spania. 

Som mester blir du selvstendig, får større frihet 

og stiller sterkere på arbeidsmarkedet.  

Du får også rett til å bruke mestermerket i  

markedsføringen av firmaet ditt, noe som  

signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet.  

Mesterutdanningen har to hovedmoduler som hver  

avsluttes med eksamen. Bruk av IKT som verktøy er  

innarbeidet i utdanningen.  

Det er over 70 ulike fag under Mesterbrevordningen. 

Oversikten over alle fagene finner du på 

www.mesterbrev.no 

Bedriftsledelse: 

Dette er et fellesfag for alle som vil bli mestere.  

Læreplanen er utformet slik at den sikrer tverrfaglighet 

og studentene får dratt nytte av sine erfaringer fra  

arbeidslivet. Dette er også et åpent kurs for alle som  

ønsker å starte egen bedrift, eller jobber administrativt. 

Faget består av tre emner: 

 - organisasjon og ledelse 

 - markedsføringsledelse 

 - økonomistyring 

Faglig ledelse: 

Faglig ledelse har som hovedmål å gi en videreføring i de 

faglige ledelsesoppgavene og emnene som er  

gjenspeilet i ditt håndverksfag. Det blir lagt vekt på  

bevisstgjøring av det ansvar du har og de holdningene du 

bør ha som mester. I Spania tilbys denne modulen  

foreløpig bare for noen av byggfagene, eksempelvis  

tømrer, rørlegger, murer og maler. Det jobbes med å  

utvide tilbudet, så ta gjerne kontakt for å høre om det 

også kan gjelde ditt byggfag.  

ØKONOMISTYRING 

MARKEDSFØRINGSLEDELSE      

ORGANISASJON OG LEDELSE 

PENSUMSLITTERATUR 

Pensumsoversikt for de forskjellige 

fagene innhentes hos oss.  

Du kan kjøpe materiellet direkte fra  

læremiddelforlaget (www.lmf.no) 

Byggfag 

Anleggsgartnerfaget 

Byggtapetsererfaget 

Feierfaget 

Glassfaget 

Ventilasjons– og blikkenslagerfaget 

Kulde– og varmepumpemontørfaget 

Malerfaget 

Murerfaget 

Rørleggerfaget 

Steinfaget 

Stillasbyggerfaget 

Tak– og membrantekkerfaget 

Tømrerfaget 

Opptakskrav til mesterutdanningen:  

Du kan begynne på mesterutdanningen når du har 

bestått fag-/svenneprøven. Før kursstart i faglig 

ledelse kreves ett års praksis fra faget etter avlagt 

fag-/svenneprøve.  

Eksamen: 

For hver modul må du ha bestått en prosjekt-

oppgave. Eksamen i bedriftsledelse gjennomføres i 

Rojales, Spania. Eksamensavgiften er inkludert i 

kursprisen. Du tar faget bedriftsledelse før du kan 

starte på faglig ledelse. Eksamen i faglig ledelse tar 

du når du er tilbake i Norge. Eksamensavgiften er 

inkludert i kursprisen. 

Om mesterutdanningen i Rojales, Spania. 

I mange år har Folkeuniversitetet gjennomført  

intensiv Mesterutdanning i Spania over 3 måneder. 

Tidligere har vi gjort dette i samarbeid med ekstern 

partner. Fra 2019 har vi valgt å gjennomføre  

utdanningen på egen hånd, for å sikre den  

kvaliteten Folkeuniversitetet er kjent for å ha. 

Når: 

Opplæringen både for faglig ledelse og  

bedriftsledelse starter 7. januar.  

Kursavslutning er 22. mars. 

Hvor: 

Vi holder til på Den norske skolen i Rojales,  

20 minutter sør for Alicante.  

På dagtid er det undervisningsfri og tid til  

skolearbeid/prosjektoppgave. Undervisningen går 

fra klokken 15.00 til klokken 19.00, fem dager i 

uken. Noen dager vil undervisningen gå fram til 

klokken 20.00. 

 


