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1.1 Praktiske oplysninger  
 

Generelt 

Herningsholm Erhvervsskole 
Lillelundvej 21 
7400 Herning 
 
Tlf.: 72 13 45 00  
E-mail.:  mail@herningsholm.dk 
Hjemmeside  www.herningsholm.dk 
Krak.: Vis på kort 
 

Direktør: Allan Kortnum 

 

 

 

 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  
Gennem erhvervsfaglig uddannelse og dannelse giver vi vores elever mulighed for at blive så fagligt og 
uddannelsesmæssigt kompetente som overhovedet muligt. 
Det fulde pædagogiske og didaktiske grundlag kan læses på hjemmesiden. 
 

  

mailto:mail@herningsholm.dk
file:///C:/Users/sst/Desktop/www.herningsholm.dk
https://map.krak.dk/?index=yp&id=66212424&query=
http://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/EUD/Faelles_didaktisk_og_paedagogisk_grundlag_for_EUD_og_EUX_paa_Herningsholm_Erhvervsskole_dec_2015.pdf


 
 
 

 

  Vi handler Vi skaber energi  Vi kender kunderne Vi støber fundamenter Vi bygger broer 

Hvad gør vi i 
afdelingen? 

OneNote 

Supervision 

  

  

  

  

  

Kontakte Motivatorer til et 
møde 

Finde på nye aktiviteter 

Bruge sider fra portalen 
under aktiviteter 

Med fokus på 
undervisningsdifferentiering 
og på at skabe et 
inkluderende læringsmiljø 
tilrettelægges 
undervisningen, så den 
enkelte elev udfordres på 
passende niveau og bliver 
så dygtig, som muligt. 
Samtidig er vi 
opmærksomme på, at ikke 
alle elever lærer på samme 
måde og derfor er variation 
i rammerne for læring 
essentiel. 

Vi holder os opdaterede og 
samarbejder med lokale 
virksomheder, så vi hele 
tiden er opmærksomme på 
efterspørgslen i forhold til 
elevernes faglige kunnen og 
dermed tilbyder den helt 
rigtige undervisning med 
tidssvarende fagligt indhold 
i uddannelsen. 

Lærere skal hvile i sig selv og vide 
hvad man står for, have et godt 
bagland til de dårlige dage. 

Lærere skal ikke være for 
højtidelige- men kunne sætte 
grænsen. 

Humor i relationen, men i en 
ordentlig tone. 

Rumme fortællinger fra elevernes 
hverdag. 

Fortrolighed 

Fortælle lærer om problemer. 

Respons på projekter og processer. 

BvB-Projekt: 

Projektbeskrivelse 

Med projektet om samarbejde og 
helhedsforståelse i byggeriet sætter BvB og 
Herningsholm netop samarbejde, 
helhedsforståelse og problemløsning på 
dagsordenen. 

Vi har nemlig en fælles ambition om at 
udvikle en undervisningsmodel med 
tilknyttet undervisningsmateriale, der 
skaber konkret værdi i undervisningen for 
både elever og lærere.  

Målet er at styrke samarbejdet mellem 
fagene og give uddannelserne brugbare 
værktøjer til tværfaglig undervisning med 
fokus på problemforståelse- og løsning.  

Den nye undervisningsmodel skal skabe et 
værdifuldt supplement til den rent fagfaglige 
læring, så fremtidens håndværkere får 
endnu bedre forudsætninger for at bidrage 
til bæredygtigt kvalitetsbyggeri. 



 
 

Eksempler på 
aktiviteter 

Alle på afd. 
bruger 
OneNote 

Superviserer 
hinanden og 
kommer 
med 
konstruktiv 
feedback 

  

  

  

  

  

  

Fodbold 

Gå turer 

MTB turer 

"Gå med forbandter" 

www.jobogkrop.dk 

Lave mapper med forskellige 
quiz/lege/aktiviteter 

Byggepladsbesøg 

Åbent Hus 
arrangementer for 
virksomheder og 
samarbejdspartnere, 
ved afslutning af alle 
skoleforløb. 

Praktikplads-opsøgende 
arbejde via AUB midler. 

Virksomhedsbesøg. 

Konstruktiv feedback. 

Fælles ideudvikling. 

Vidensdeling. 

Godt kollegaskab med hjælp til 
problemer/udfordringer. 

Facilitere den gode tone, ikke lade 
elever grine ad hinanden. 

Byggepladsen – byg en bro 

Synes du, det er fedt at bygge og arbejde med 
forskellige materialer for at konstruere 
kreative løsninger? Så skal du vælge 
introforløbet ”Byggepladsen” på 
Herningsholm Erhvervsskole. Vi skal bygge en 
bro, som vi kan tranportere vand over – en 
slags akvædukt ved hjælp af forskellige 
materialer som mursten, træ og rør.  

Vi tester broens holdbarhed og ser hvilken 
konstruktion, der er bedst, når vandet skal 
flyttes. 

Du får en fornemmelse af, hvad det vil sige at 
være elev på en erhvervsuddannelse på 
Herningsholm Erhvervsskole, og du får også 
information om EUX, som kombinerer 
erhvervsuddannelse og studentereksamen. 

http://www.jobogkrop.dk/


 
 

 
 

1.3 Overordnede bestemmelse om elevernes arbejdstid 
Den ugentlige arbejdstid, herunder hjemmearbejde, til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på 
arbejdsmarkedet. Hjemmearbejde består af almindelige lektier og selvstudie. 
 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer  
Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering.  
Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan 
 
Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. 
Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job 
og beskæftigelse i foreningsliv. 
Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder. 
  
Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.  
Dette sker gennem praktisk opgaveløsning og/eller samtale med kontaktlærer og vejleder 
  
https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/murer/uddannelsens-laengemerit/ 
 
 

1.5 Generelle eksamensregler  
Skolens karakter- og eksamensregler. 

 

  

https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/murer/uddannelsens-laengemerit/
http://www.herningsholm.dk/erhvervsuddannelser/studiehaandbogen/eksamen-og-karakterer/


 

 
 

2.1 Praktiske oplysninger  
Pædagogiskansvarlig for uddannelsen er: 

 

Uddannelsesleder 

Ole Rasmussen 

ohr@herningsholm.dk  

Mobil: 25424543 

 

Skolesekretær 

Majbrit Hald Løvstad 

maj@herningsholm.dk 
Direkte: +4572134731 

 

Lokalt uddannelsesudvalg (LUU)  

Titel Navn E-mail Organisation 

Medlem Tommy Christensen tommy.c@3f.dk 3F 

Medlem Stig Kristensen stig@bvkristensen@.dk Dansk Byggeri 

Medlem Michael Tandrup michael@tandrup.nu Dansk Byggeri 

Formand Kim Rozengaard Sørensen kim@rozengaard.dk 3F 

Medlem Ruben Waskiw Suppleant 3F 

Medlem Ole Halkjær Rasmussen ohr@herningsholm.dk Uddannelsesleder  

Herningsholm 

Erhvervsskole 

Medlem Poul Verner Jensen pvj@herningsholm.dk Underviser 

Herningsholm 

Erhvervsskole 

 

  

mailto:maj@herningsholm.dk
mailto:pvj@herningsholm.dk


 

 
 

2.2 Adgangs- og overgangskrav 
For at kunne starte på uddannelsen, skal men kunne dokumentere at kravene for optagelse er opnået. 
Kravet er efter 7-trinsskalaen karakteren 02 i fagene dansk og matematik. Og det skal være bestået i både 
mundtlig og skriftlig.  

 

2.3 Grundfagseksamen 
På mureruddannelsen er der følgende overgangskrav der skal bestås inden eleven kan starte på første 
hovedforløb eller starte i skolepraktik (SKP) 
 

Matematik Niveau-F GF2 

Teknologi  Niveau-F GF2 

 Uddannelsesspecifikke 

fag 

 GF2 

2.4 Endvidere skal du i grundforløbet have bestået følgende certifikater: 

 Opstilling af rulle- og bukkestillads 

 Arbejde med kold asfalt 

 Arbejde med gnistproducerende værktøj 

 Førstehjælp på mellem niveau 

 Elementær brandbekæmpelse 

2.5 Fagfordeling Murer grundforløb 2 
 

Grundfag Varighed Bedømmelse 
Matematik F 2 uger Standpunkt/eksamen 
Teknologi F 2 uger BE/IB 
Områdefag   
Overgangskrav 10 uger + 4 dage Standpunkt/7 trinsskala 
Uddannelsesrettede fag   
Rulle-Bukkestillads 1 dag BE/IB 
Førstehjælp 2 dage BE/IB 
Elementær brandbekæmpelse  

1 dag 
 
BE/IB 

Bitumen kold asfalt 1 dag BE/IB 
Brandforanstaltninger v. 
gnistprod. Værktøj 

 
1 dag 

 
BE/IB 

Valgfag   
Støttefag 4 uger BE/IB 
Bonusfag 4 uger BE/IB 

 

  



 

 
 

 

3.0 Oversigt over afdelingens bygninger. 
 

 

 

  



 

 
 

4.0 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag  
 

FPDG på Herningsholm  

Vi giver vores elever mulighed for at blive kompetente, og vi giver vores kompetente elever muligheden for 

at blive excellente 

På Herningsholm Erhvervsskole tilbyder vi erhvervsuddannelser og EUX på en lang række fagområder. Vi 

arbejder målrettet på at uddanne vores elever på en sådan måde, at deres potentiale udfordres under hele 

deres uddannelse. Vi giver den enkelte elev mulighed for at oparbejde en faglig stolthed, som kan udgøre 

en grundsten i det efterfølgende arbejdsliv, og vi stræber efter at ruste vores elever til både beskæftigelse 

og efter- og videreuddannelse i indland såvel som udland. 

Under uddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole skaber vi gode rammer for læring, som har værdi for 

den enkelte elev såvel som for erhvervslivet og det omgivende samfund. I undervisningen på Herningsholm 

Erhvervsskole er det centralt: 

at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger for herigennem at være 

i stand til at støtte såvel som at udfordre læringsprocessen hos den enkelte elev 

at fagligheden er omdrejningspunktet, og at den enkelte elev tilegner sig faglige og teoretiske 

kompetencer, herunder innovative og interkulturelle kompetencer, som gør den enkelte elev i stand til at 

bidrage til produkt- og serviceudvikling samt til at etablere egen virksomhed 

at bidrage til udviklingen af den enkelte elevs personlige kompetencer og ad den vej ruste eleven til at 

bringe sin kreativitet, handlekraft, selvstændighed, åbenhed, omstillingsparathed og udviklingsorientering i 

spil i relation til både job og videre uddannelse 

at bidrage til udviklingen af den enkelte elevs generelle kompetencer, så eleven er rustet til at opsøge og 

anvende ny viden og nye teknologier og til at kommunikere og indgå i samarbejder på mange niveauer 

På Herningsholm Erhvervsskole forventer vi noget af eleverne, og eleverne kan forvente noget af os. I 

mødet med den enkelte elev er det centralt for os: 

at eleven oplever et positivt og rummeligt læringsmiljø, hvor der er plads til udvikling, og hvor gensidig 

respekt og tolerance er en selvfølge, både i mødet mellem elev og underviser og imellem eleverne 

at eleven oplever et ambitiøst og struktureret læringsmiljø, hvor eleverne forventer noget af sig selv og 

hinanden 

at eleven ved, hvad der skal læres, hvordan det kan læres, og hvordan det bliver vurderet 

at eleven har mulighed for at give feedback til underviserne, ligesom underviserne har mulighed for at give 

feedback til eleven med henblik på at udvikle undervisningen og skabe indblik i og udfordre elevens 

læringsproces 

at eleven tager initiativ i forhold til og ansvar for egen uddannelse 

På Herningsholm Erhvervsskole fastlægges den didaktiske og metodiske tilgang til undervisningen af de 

parter, som varetager og er ansvarlige for undervisningen på de enkelte uddannelser. Den didaktiske og 

metodiske tilgang til undervisningen tager afsæt i det overordnede pædagogiske grundlag, så det sikres, at 

undervisningen afspejler de overordnede pædagogiske principper for Herningsholm Erhvervsskole. 

I tæt samarbejde med erhvervslivet giver vi vores elever muligheden for at opnå en solid faglig viden, 

dokumenterede kvalifikationer og brede kompetencer, som åbner op for et spændende og udfordrende 

arbejdsliv med gode muligheder for etablering af selvstændig virksomhed, videre uddannelse og 

beskæftigelse på et globalt arbejdsmarked. 

Undervisningen er opdelt i læringsaktiviteter, som gennemføres i kursusforløb og i projektorganiserede 

forløb. Elevernes erfaringer inddrages i relevante undervisnings- og arbejdssituationer hvor praksisnærhed 



 

 
 

prioriteres. Projekterne organiseres inden for indgangens kompetenceområder, og de almene kompetencer 

integreres i projekterne. 

  
Planlægningsprincipper for undervisningen  

 

Princippet i undervisningen bygger på den idé, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle sin 
aktuelle viden. Opgaveløsningen går fra at være meget lærerstyret til mere selvstændigt (både individuelt 
og gruppebaseret) Dette kan eksempelvis ses under projektbeskrivelserne. 

  
Undervisningsdifferentiering 
På mureruddannelsen tager differentieringen udgangspunkt i elevens forudsætninger og hovedforløbets 
rammer. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold, tid til 
rådighed og øvrige rammer. 
 

Elevindflydelse  

Eleven har i de enkelte læringsaktiviteter mulighed for - i samarbejde med faglæreren - at vælge forskellige 
opgavetyper alt efter sine kompetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem større projekter eller mere 
lærerstyrede opgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens formåen og foretrukne læringsform. 

  
Lærerroller og elevstyring 
Læreren fungerer som underviser og vejleder, hvor han formidler et konkret emne eller disciplin og giver 
råd og vejledning, når eleven arbejder med opgaverne.  
Nogle lærere fungerer desuden som kontaktlærere, der rådgiver og vejleder i forbindelse med 
gennemførelse af elevens uddannelse, herunder elevens personlige uddannelsesplan. 
Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: 
Som underviser, hvor han er formidler af et veldefineret emne. 
Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan. 
Som faglig vejleder/konsulent, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og 
vejledning. 
  
Elevinvolvering 
Afdelingen involverer eleverne på følgende måde: 
Ved individuelle valg af konkrete arbejdsopgaver i forhold til niveau og læringsstil. 
Eleven har mulighed for at vælge forskellige obligatoriske læringsaktiviteter og valgfrie specialefag. 
Der skabes en dialog mellem elev, praktikvirksomhed og skole ved at underviseren personligt/eller via 
telefon, kontakter elev og uddannelsessted for at afklare og uddybe skoleforløbets udbytte samt evt. 
supplerende undervisning og tilvalg af læringsaktiviteter. 

    

Bedømmelse 
Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og 
opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. 
Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: 
Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. 
Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. 
 

Der skelnes mellem bedømmelse af færdigheder (opnået i de enkelte fag, bedømmes i fagene) og 

kompetencer (evnen til at bruge færdighederne i en sammenhæng, bedømmes i projekterne).  



 

 
 

4.1 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger  
 

I afsnittet beskrives det, hvordan skolen gennemfører kompetencevurdering og udarbejder elevens 
personlige uddannelsesplan. Varigheden af den indledende kompetencevurdering kan variere, men elevens 
uddannelsesplan skal være udarbejdet senest 2 uger efter, at eleven er påbegyndt uddannelsen. 
Uddannelsesplanen skal revideres gennem løbende vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger. 
Uddannelsesplanen skal omfatte en konkret beskrivelse af elevens forudsætninger i forhold til 
uddannelsen. Skolen skal, som led i udarbejdelsen af uddannelsesplanen, vejlede om 
uddannelsesmuligheder og de krav, der stilles i uddannelserne, så eleven kan foretage et realistisk valg af 
uddannelse, niveauer og valg af undervisning, herunder talentspor. På Herningsholm fortager vi en 
individuel kompetencevurdering af den enkelte elev inden skolestart. Hvis der er tale om en EUV-elev er 
der mulighed for både at komme til RKV via AMU eller optagelse.dk. 

 
Bedømmelse af faglige og almene kompetencer 
Den løbende evaluering har form af en vejledning i relation til opfyldelsen af givne mål og delmål i 
læringsforløbene. 
Lærerne giver gennem skoleperioden eleverne evalueringsopgaver samt gennemfører evalueringssamtaler, 
hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen. Formålet med denne 
evaluering er at hjælpe og vejlede eleven, at give grundlag for udstedelse af skolevejledning samt evaluere 
undervisningens metode og indhold.  
Den løbende evaluering gennemføres mindst én gang under et skoleforløb ved en kontaktlærersamtale. 
Evalueringen ved samtalen har form af en verbal tilkendegivelse af elevens faglige niveau i forhold til 
tidspunktet i uddannelsen.  
Ved afslutningen af en læringsaktivitet foretager læreren en bedømmelse af elevens arbejdsproces og 
standpunkt.  
Den konkrete beskrivelse af bedømmelsen fremgår af læringsaktiviteterne i Elevplan. Praktik virksomheden 
vil løbende blive kontaktet hvis der opstår bekymringer omkring faglighed, fravær osv.    
Bedømmelse af personlige kompetencer 
Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering som en del af dialogen 
mellem elev og lærer.  
Udvalgte personlige kompetencer med særlig erhvervsfaglig relevans indgår som en del af 
bedømmelsesgrundlaget. 
 
For begynderniveauet omfatter de personlige kompetencer bl.a.: 
Lyst til at sætte sig ind uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder. 
Udvikle ansvarlighed. 
Selvstændighed. 
 
For rutineniveauet omfatter de personlige kompetencer bl.a.: 
Evne til selvstændigt at sætte sig ind mere komplicerede problemstillinger. 
Kommunikation med andre om løsningen af mere komplicerede problemstillinger. 
Fleksibilitet. 
Omstillingsevne. 

 
For det avancerede niveau omfatter de personlige kompetencer bl.a.: 
Evne til selvstændigt at tage ansvar. 
Udvise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemstillinger. 
Kvalitetssans. 
Kreativitet. 



 

 
 

For det ekspert niveau omfatter de personlige kompetencer bl.a.: 
Løse komplekse arbejdsopgaver. 
Kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst. 
Deltage i arbejdspladsens innovative processer. 
Målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, og udføre…. 
 

Der vil blive vurderet på fravær hos den enkelte elev og årsagen til dette ved evalueringen – både den 

løbende og den afsluttende. Konsekvensen af for meget fravær kan være, at dele af eller hele forløb skal 

tages om. 

Afsluttende bedømmelse 
Når et fag eller projekt afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Hvis et fag fortsætter på en 
senere skoleperiode, får eleven en delkarakter, som angiver elevens standpunkt i forhold til den del af 
faget, der er gennemført. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse og læreren vurderer elevens 
standpunkt i forhold til fagets mål. 
Eleven vil i nogle fag blive bedømt ”Bestået”/”Ikke bestået” – og i andre efter 7-trinsskalaen 
 

4.2 Undervisningen i hovedforløbet 
 

Model 1: Uddannelsens opbygning 
Forløbet for en EUD Murer 
Mureruddannelsen er en vekselvirkning mellem praktik og teoretisk undervisning. 

 

EUV2 
Eleven har en anden erhvervsfaglig uddannelse eller en gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF el.) 
Får 10% standard merit på skole perioderne. (35 uger hvor normalen er 40 uger.) 
Uddannelseslængden er 3 år og 5 måneder + grundforløb. 
 
EUV 3 (Gennemføres som almindelig EUD med de samme regler om trinprøver) 
Uddannelseslængde 3 år og 6 måneder + grundforløb. 
40 uger på skole. 

 

 

  

GF2 

20 uger
Praktik

H1

5 uger
Praktik

H2 

5 uger 
Praktik

H3

10 uger
Praktik

H4

10 uger
Praktik

H5

5 uger



 
 

 
 

5.0 Fagene på hovedforløbende 
 

Vejledende fagfordelingsplan Murer Hovedforløb 01‐08-2015 

 
Fag  Fag Hovedforløb Niveau Uger 1.H. 5 

uger 
2.H. 5 
uger 

3.H. 10 
uger 

4.H. 10 
uger 

5.H. 5 
uger 

Faget bidrager til 
følgende  
kompetencemål 

Bedømmelse 

 Vejledende varighed på fag.  35 5,0 5,0 10,0 10,0 5,0   

Grundfag        

10826 Teknologi  E 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5  2 ‐ 5 ‐ 19 Eksamen 7‐ trin‐
skala.  

 Udannelsesspecifikkefag           

10959 Byggepladsindretning og affaldshåndtering Rutineret 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 ‐ 4 ‐ 5 ‐ 6 7‐trinsskala. 

10960 Nivellering og afsætning Rutineret 0,5  0,5    9 ‐ 11 Bestået/ikke bestået 

10962 Byggeri og energiforståelse Rutineret 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 18 ‐ 19 7‐trinsskala. 

10107 Byggeri og samfund  Rutineret 1,0 0,4  0,6     2 ‐ 3 ‐ 4 7‐trinsskala. 

10963 Byggeri og arbejdsmiljø Rutineret 1,0 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  2 ‐ 4 ‐ 5 ‐ 6 ‐ 7 7‐trinsskala. 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag        

12750 Murerteknik Avanceret 7,0 2,1 1,0  1,5  1,3  1,1  1 ‐ 10 ‐ 12 ‐ 18 ‐ 19 7‐trinsskala. 

12757 Puds og overfladebehandling Avanceret 1,0 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  10 ‐ 16 ‐ 19 7‐trinsskala. 

12758 Fliseteknik Avanceret 2,5 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  10 ‐ 14 ‐ 15 7‐trinsskala. 

12762 Gulvteknik Avanceret 1,5  0,5  0,5  0,3  0,2 10 ‐ 13 ‐ 14 ‐ 15 7‐trinsskala. 

10554 Tagarbejde Rutineret 1,0    1,0   10 ‐ 12 ‐ 17 7‐trinsskala. 

10555 Restaurering Rutineret 0,2    0,2   1 ‐ 10 ‐ 15 ‐ 16 ‐ 17 Bestået/ikke bestået 

12897 Tegning Avanceret 1,0 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  1 ‐ 5 ‐ 9 ‐ 10 7‐trinsskala. 



 

 
 

3230 Digitalt byggeri Rutineret 1,0 0,2  0,2  0,2  0,2 0,2  2 ‐ 3 ‐ 9 ‐ 10 7‐trinsskala. 

15366 Byggeri og samfund 2 Rutineret 0,5 0,3  0,2     2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 7‐trinsskala. 

6184 Systemstillads‐ jf. AT’s uddannelseskrav Avanceret 2,8   2,8     Bestået/ikke bestået 

Valgfag        

 Valgfagskatalog eller hvad skolen udbyder  2,0   1,0  1,0    Bestået/ikke bestået 

 

Bonus fag ‐ Tilvalg af uddannelsesspecifikke fag 
på højere niveauer. Giver ikke ekstra tid 

Avanceret 
eller  
Expert 

        

10562 Fliseteknik, konstruktioner og underlag Højniveau 2,0   x    7‐trinsskala. 

10563 Fliseteknik, materialer og natursten Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10564 Fliser, design og værktøj Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10566 Projekt og innovation, flisearbejde på væg og 
gulv 

Højniveau 2,0     x  7‐trinsskala. 

10571 Stilarter, æstetik og konstruktioner Højniveau 2,0   x    7‐trinsskala. 

10572 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning  Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10573 Puds, overfladebehandling og fuge Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10574 Projekt, restaurering og renovering Højniveau 2,0     x  7‐trinsskala. 

10567 Bæredygtighed, energirenovering og ‐ 
optimering 

Højniveau 2,0   x    7‐trinsskala. 

10568 Energi ‐ konstruktioner Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10569 Energi ‐ materialer Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10570 Projekt, energirenovering og optimering Højniveau 2,0     x  7‐trinsskala. 

 Fagområde          

 Murer Fagområde  8,0   2,0 4,0 2,0   



 

 
 

10558 Murværk som dekoration Avanceret 2,0   2,0     7‐trinsskala. 

10559 Gavle og gesimser ‐ renovering Avanceret 2,0    2,0    7‐trinsskala. 

10560 Murværk ‐ overlukninger Avanceret 2,0    2,0    7‐trinsskala. 

10561 Projekt ‐ murværk Avanceret 2,0     2,0   7‐trinsskala. 

Fagområde        

Flise Fagområde 8,0       

10562 Fliseteknik, konstruktioner og underlag Avanceret 2,0   2,0     7‐trinsskala. 

10562 Fliseteknik, konstruktioner og underlag Højniveau 2,0   x    7‐trinsskala. 

10563 Fliseteknik, materialer og natursten Avanceret 2,0    2,0    7‐trinsskala. 

10563 Fliseteknik, materialer og natursten Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10564 Fliser, design og værktøj Avanceret 2,0    2,0    7‐trinsskala. 

10564 Fliser, design og værktøj Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10566 
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og 
gulv 

Avanceret 2,0 
    

2,0  
 

7‐trinsskala. 

10566 
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og 
gulv 

Højniveau 2,0 
    

x 
 

7‐trinsskala. 

Fagområde        

Energi Fagområde 8,0       

10567 
Bæredygtighed, energirenovering og ‐ 
optimering 

Avanceret 2,0 
  

2,0  
   

7‐trinsskala. 

10567 
Bæredygtighed, energirenovering og ‐ 
optimering 

Højniveau 2,0 
  

x 
   

7‐trinsskala. 

10568 Energi ‐ konstruktioner Avanceret 2,0    2,0    7‐trinsskala. 

10568 Energi ‐ konstruktioner Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 



 

 
 

10569 Energi ‐ materialer Avanceret 2,0    2,0    7‐trinsskala. 

10569 Energi ‐ materialer Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10570 Projekt, energirenovering og ‐optimering Avanceret 2,0     2,0   7‐trinsskala. 

10570 Projekt, energirenovering og ‐optimering Højniveau 2,0     x  7‐trinsskala. 

Fagområde        

Restaurering og renoverings Fagområde 8,0       

10571 Stilarter, æstetik og konstruktioner Avanceret 2,0   2,0     7‐trinsskala. 

10571 Stilarter, æstetik og konstruktioner Højniveau 2,0   x    7‐trinsskala. 

10572 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning Avanceret 2,0    2,0    7‐trinsskala. 

10572 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10573 Puds, overfladebehandling og fuge Avanceret 2,0    2,0    7‐trinsskala. 

10573 Puds, overfladebehandling og fuge Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10574 Projekt, restaurering og renovering Avanceret 2,0     2,0   7‐trinsskala. 

10574 Projekt, restaurering og renovering Højniveau 2,0     x  7‐trinsskala. 

Fagområde        

Tag Fagområde 8,0       

10575 Tag ‐ historik, konstruktion og planlægning Avanceret 2,0   2,0     7‐trinsskala. 

10576 Oplægning af tegl og betontagsten Avanceret 2,0    2,0    7‐trinsskala. 

10577 Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl Avanceret 2,0    2,0    7‐trinsskala. 

10578 Projekt og innovation, tagarbejde Avanceret 2,0     2,0   7‐trinsskala. 



 

 
 

6.0 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik  
 
Mureruddannelsen udbydes med skolepraktik. 
Skolepraktik tilbydes de elever, der ved afslutningen af grundforløbet endnu ikke har indgået en 
uddannelsesaftale med en virksomhed. 
  
For at kunne optages til skolepraktik skal eleven opfylde EMMA-kriterierne: 
E = egnet. Eleven anses for fagligt egnet, hvis eleven har opnået grundforløbsbevis til frisøruddannelsen 
eller hvis eleven på baggrund af anden gennemført uddannelse kan få godskrevet grundforløbet. Der vil 
løbende i uddannelsen blive vurderet på egnethed. 
  
M = mobil, geografisk. Eleven skal søge og acceptere en praktikplads/skolepraktikplads (VFU eller delaftale) 
uanset hvor i landet denne måtte være. 
  
M = mobil, fagligt. Eleven skal acceptere en praktikplads/skolepraktikplads (VFU eller delaftale), som eleven 
kan gennemføre uden tab af uddannelsestid. 
  
A = aktivt søgende. Eleven skal under hele uddannelsesforløbet i skolepraktik (også under VFU og 
delaftaler) aktivt søge ledige praktikpladser. Desuden skal eleven have en synlig profil 

på www.praktikpladsen.dk senest ved udgangen/afslutningen af grundforløbet. 
  
Kriterierne skal efterleves i al den tid, som eleven er i skolepraktik. 
  
Der afholdes informationsmøde for eleverne i løbet af de sidste 2 uger af grundforløbet. Egnede elever, der 
ønsker optagelse i skolepraktik, optages ved afslutningen af grundforløbet med start i den praktiske del af 
skolepraktikken 1 måned efter grundforløbets afslutning. 
   
Desuden tilbydes skolepraktik til elever, der uforskyldt mister sin uddannelsesaftale, til elever, der har 
afsluttet trin1 på uddannelsen samt til elever, der ikke får forlænget en kort uddannelsesaftale. 
  
For disse elever gælder også, at de skal opfylde EMMA-kriterierne som nævnt ovenfor. 
Disse elever kan – så snart de er vurderet til at opfylde kravene – umiddelbart påbegynde den praktiske del 
af skolepraktikken. 
   
Arbejdsopgaverne i skolepraktik aftales og planlægges af praktikinstruktøren og eleverne ved et ugentligt 
”planlægningsmøde”, hvor den enkelte elevs arbejdsopgaver planlægges blandt andet under hensyntagen 
til indholdet i de praktikforløb, som eleven er i, for på denne måde at sikre, at eleven når de samlede 
praktikmål. 
   
Skolepraktikinstruktøren vurderer løbende, om eleven passer sit arbejde, tilegner sig uddannelsens mål og 
vedvarende søger praktikplads.  
  
Elevens resultater på skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår 
virksomheders evaluering efter delaftaleforløb/VFU i den løbende egnethedsvurdering.  
 
Der følges løbende op på elevernes søgning af praktikplads, som skal dokumenteres månedligt. Eleven skal 
primært søge praktikplads i sin fritid, men kan få fri til ansættelsessamtaler og virksomhedsbesøg. 

http://www.praktikpladsen.dk/


 

 
 

6.1 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik  

Praktikvejledning – Ordinær 
 

I skolepraktik arbejdes der med udgangspunkt i uddannelsens praktikmål.  

Opgaverne udformes i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. På denne måde sikres det, at elever i 

skolepraktik får en oplæring af samme kvalitet, som de ville have fået i virksomheden. I daglig praksis 

fungerer skolepraktikinstruktøren som svend i sidemandsoplæring for skolepraktikeleverne. For at styre, at 

eleven opnår sine praktikmål, anvendes murerfagets logbog og elevplan. Hvor eleven og instruktør kan se 

og notere hvilke praktik kompetencer eleven har opnået i praktik perioderne.  Skolepraktikinstruktøren 

vurderer løbende, elevens arbejde og om eleven tilegner sig uddannelsens mål og vedvarende søger 

praktikplads.  

Forud for en skoleperiode evaluerer praktikinstruktøren elevens arbejde og instruktør og lærling repetere 

hvad der er lært siden lærlingen sidst var på skole. Ud fra dette afgiver instruktøren en praktikvejledning. 

Elevens resultater på skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår 

virksomheders evaluering efter delaftaleforløb i den løbende egnethedsvurdering.  Eleven skal primært 

søge praktikplads i sin fritid men kan frigøres til den del af aktiviteten, der nødvendigvis skal foregå i 

arbejdstiden, herunder særligt ansættelsessamtaler og virksomhedsbesøg. 

 

6.2 Bedømmelsesplan  
 

Alle elever evalueres løbende på de forskellige skoleforløb. Dette gøres for hele tiden at give eleven 

den feedback og feed forward der gør, at han/hun når deres højest mulige niveau.  

Til sidst på alle skoleforløb laves en enkeltvis evaluering af eleven og de fag der har været undervist i 

på netop det pågældende forløb. Her fremlægges også de målpinde, der er opnået. Dette underbygges 

af mundtlig tilbagemelding.  

 



 

 
 

Bedømmelsesplan for mureruddannelsen version 8 

Fag # Fag Hovedforløb Niveau Uger 1.H. 5 
uger 

2.H. 5 
uger 

3.H. 10 
uger 

4.H. 10 
uger 

5.H. 5 
uger 

Faget bidrager til 
følgende  
kompetencemål 

Bedømmelse 

 Vejledende varighed på fag.  35 5,0 5,0 10,0 10,0 5,0   

Grundfag        

10826 Teknologi  E 2,0 del del del stand  2 ‐ 5 ‐ 19 Eksamen 7‐ trin‐
skala.  

 Udannelsesspecifikkefag           

10959 Byggepladsindretning og affaldshåndtering Rutineret 1,0 del del del del stand 2 ‐ 4 ‐ 5 ‐ 6 7‐trinsskala. 

10960 Nivellering og afsætning Rutineret 0,5  stand    9 ‐ 11 Bestået/ikke bestået 

10962 Byggeri og energiforståelse Rutineret 1,0 del del del del stand 18 ‐ 19 7‐trinsskala. 

10107 Byggeri og samfund  Rutineret 1,0 del stand    2 ‐ 3 ‐ 4 7‐trinsskala. 

10963 Byggeri og arbejdsmiljø Rutineret 1,0 del del del del stand 2 ‐ 4 ‐ 5 ‐ 6 ‐ 7 7‐trinsskala. 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag        

12750 Murerteknik Avanceret 7,0 del del del del stand 1 ‐ 10 ‐ 12 ‐ 18 ‐ 19 7‐trinsskala. 

12757 Puds og overfladebehandling Avanceret 1,0 del del del del stand 10 ‐ 16 ‐ 19 7‐trinsskala. 

12758 Fliseteknik Avanceret 2,5 del del del del stand 10 ‐ 14 ‐ 15 7‐trinsskala. 

12762 Gulvteknik Avanceret 1,5  del del del stand 10 ‐ 13 ‐ 14 ‐ 15 7‐trinsskala. 

10554 Tagarbejde Rutineret 1,0    stand  10 ‐ 12 ‐ 17 7‐trinsskala. 

10555 Restaurering Rutineret 0,2    stand  1 ‐ 10 ‐ 15 ‐ 16 ‐ 17 Bestået/ikke bestået 

12897 Tegning Avanceret 1,0 del del del del stand 1 ‐ 5 ‐ 9 ‐ 10 7‐trinsskala. 

3230 Digitalt byggeri Rutineret 1,0 del del del del stand 2 ‐ 3 ‐ 9 ‐ 10 7‐trinsskala. 

15366 Byggeri og samfund 2 Rutineret 0,5 del stand    2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 7‐trinsskala. 

6184 Systemstillads‐ jf. AT’s uddannelseskrav Avanceret 2,8   stand    Bestået/ikke bestået 



 

 
 

Valgfag        

 Valgfagskatalog eller hvad skolen udbyder  2,0   del stand   Bestået/ikke bestået 

 

Bonus fag ‐ Tilvalg af uddannelsesspecifikke fag 
på højere niveauer. Giver ikke ekstra tid 

Avanceret 
eller  
Expert 

        

10562 Fliseteknik, konstruktioner og underlag Højniveau 2,0   x    7‐trinsskala. 

10563 Fliseteknik, materialer og natursten Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10564 Fliser, design og værktøj Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10566 Projekt og innovation, flisearbejde på væg og 
gulv 

Højniveau 2,0     x  7‐trinsskala. 

10571 Stilarter, æstetik og konstruktioner Højniveau 2,0   x    7‐trinsskala. 

10572 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning  Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10573 Puds, overfladebehandling og fuge Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10574 Projekt, restaurering og renovering Højniveau 2,0     x  7‐trinsskala. 

10567 Bæredygtighed, energirenovering og ‐ 
optimering 

Højniveau 2,0   x    7‐trinsskala. 

10568 Energi ‐ konstruktioner Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10569 Energi ‐ materialer Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10570 Projekt, energirenovering og optimering Højniveau 2,0     x  7‐trinsskala. 

 Fagområde          

 Murer Fagområde  8,0   2,0 4,0 2,0   

10558 Murværk som dekoration Avanceret 2,0   stand    7‐trinsskala. 

10559 Gavle og gesimser ‐ renovering Avanceret 2,0    stand   7‐trinsskala. 

10560 Murværk ‐ overlukninger Avanceret 2,0    stand   7‐trinsskala. 



 

 
 

10561 Projekt ‐ murværk Avanceret 2,0     2,0 stand  7‐trinsskala. 

Fagområde        

Flise Fagområde 8,0       

10562 Fliseteknik, konstruktioner og underlag Avanceret 2,0   stand    7‐trinsskala. 

10562 Fliseteknik, konstruktioner og underlag Højniveau 2,0   x    7‐trinsskala. 

10563 Fliseteknik, materialer og natursten Avanceret 2,0    stand   7‐trinsskala. 

10563 Fliseteknik, materialer og natursten Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10564 Fliser, design og værktøj Avanceret 2,0    stand   7‐trinsskala. 

10564 Fliser, design og værktøj Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10566 
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og 
gulv 

Avanceret 2,0 
    

stand 
 

7‐trinsskala. 

10566 
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og 
gulv 

Højniveau 2,0 
    

x 
 

7‐trinsskala. 

Fagområde        

Energi Fagområde 8,0       

10567 
Bæredygtighed, energirenovering og ‐ 
optimering 

Avanceret 2,0 
  

stand 
   

7‐trinsskala. 

10567 
Bæredygtighed, energirenovering og ‐ 
optimering 

Højniveau 2,0 
  

x 
   

7‐trinsskala. 

10568 Energi ‐ konstruktioner Avanceret 2,0    stand   7‐trinsskala. 

10568 Energi ‐ konstruktioner Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10569 Energi ‐ materialer Avanceret 2,0    stand   7‐trinsskala. 

10569 Energi ‐ materialer Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10570 Projekt, energirenovering og ‐optimering Avanceret 2,0     stand  7‐trinsskala. 



 

 
 

10570 Projekt, energirenovering og ‐optimering Højniveau 2,0     x  7‐trinsskala. 

Fagområde        

Restaurering og renoverings Fagområde 8,0       

10571 Stilarter, æstetik og konstruktioner Avanceret 2,0   stand    7‐trinsskala. 

10571 Stilarter, æstetik og konstruktioner Højniveau 2,0   x    7‐trinsskala. 

10572 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning Avanceret 2,0    stand   7‐trinsskala. 

10572 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10573 Puds, overfladebehandling og fuge Avanceret 2,0    stand   7‐trinsskala. 

10573 Puds, overfladebehandling og fuge Højniveau 2,0    x   7‐trinsskala. 

10574 Projekt, restaurering og renovering Avanceret 2,0     stand  7‐trinsskala. 

10574 Projekt, restaurering og renovering Højniveau 2,0     x  7‐trinsskala. 

Fagområde        

Tag Fagområde 8,0       

10575 Tag ‐ historik, konstruktion og planlægning Avanceret 2,0   stand    7‐trinsskala. 

10576 Oplægning af tegl og betontagsten Avanceret 2,0    stand   7‐trinsskala. 

10577 Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl Avanceret 2,0    stand   7‐trinsskala. 

10578 Projekt og innovation, tagarbejde Avanceret 2,0     stand  7‐trinsskala. 



 

 
 

6.2 Eksamensregler svendeprøven 
 

Til den afsluttende prøve på det sidste skoleperiode udarbejder skolerne i samarbejde med det faglige 
udvalg en sammenhængende teoretisk og praktisk projektopgave. Opgaven udgør en svendeprøve. 
 
Tilmelding 
For at eleven kan gå til svendeprøve, skal virksomheden have indbetalt svendeprøvegebyr og afleveret 
elevens udfyldte logbog til det lokale uddannelsesudvalg på skolen med bekræftelse af, at eleven har 
gennemført praktiktiden og den fornødne oplæring. Endvidere skal eleven have bestået alle fag i 
hovedforløbet. 
 
Den teoretiske prøve 
Den teoretiske del af prøven består af en mundtlig prøve, der varer 20 minutter og tager udgangspunkt i 
elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen på sidste skolepriode. 
Opgaven (projektoplægget) består af et sæt tegninger, en basisbeskrivelse og et antal cases, der relaterer 
til hvert enkelt af uddannelsens fagområder. Projektoplægget er udarbejdet som en digital interaktiv 
projektmappe til download. Eleven downloader projektoplægget ved undervisningens begyndelse (DAG 1) 
og vælger den case, der bedst svarer til elevens sammensætning af valgfri uddannelsesspecifikke fag. 
Elevens arbejde med casen skal dokumenteres med tegninger, beregninger mv. Omfanget er beskrevet i 
den valgte case. Det udarbejdede materiale afleveres til den svendeprøveansvarlige underviser 15 dage 
efter skoleperiodens begyndelse. (DAG 15) 
Arbejdet med casen afslutter uddannelsens skoleundervisning. 
 
Praktisk prøve 
Den praktiske del af prøven består af en fremstillingsopgave med følgende procentvise sammensætning: 
1. 50% af opgaven er en bunden opgave udført på baggrund af projektet oplæggets basisbeskrivelse. 
2. 50% af opgaven udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, der hører til det/de valgfri 
specialefag. 
Hvis elev og virksomhed ønsker det, kan det uddannelsesspecifikke fags case - efter ansøgning - erstattes af 
en problemformulering, fx med baggrund i et af virksomhedens aktuelle projekter. Ansøgning og 
beskrivelse af projektet fremsendes til skolen og Det Lokale Uddannelsesudvalg senest 4 uger før 5. 
hovedforløbs begyndelse. Efter behandling af ansøgningen fremsender skolen skriftligt svar til 
elev/virksomhed. Godkendes ansøgningen, vil svaret tillige indeholde skolens og udvalgets krav til 
omfanget af elevens dokumentation. 
Den praktiske prøve løses inden for en varighed af 50 timer. Klargøring og forberedende arbejder, som fx 
fremstilling af skabeloner, må udføres inden prøvens start. Den praktiske prøve afsluttes (DAG 22). 
 
Bedømmelse 
Svendeprøven bedømmes af en faglærer, der er eksaminator, og to skuemestre, der er udpeget som 
censorer af Det faglige udvalg. 
Den mundtlige prøve afholdes i praktikhallen, så eleven får mulighed for at præsentere sammenhængen 
mellem sit teoretiske og praktiske arbejde. Eleven kan under den mundtlige prøve også anvende modeller 
og demonstrere teknikker, værktøjer mv. Der gives en karakter for den teoretiske prøve. Der gives en 
karakter for den praktiske prøve. Det forudsættes, at lærer og censorer på forhånd har gennemgået det 
udførte praktiske og teoretiske arbejde. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået 
beståkarakter i alle uddannelsesspecifikke fag inkl. de valgfrie, samt den teoretiske afsluttende prøve og 
praktiske afsluttende prøve. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis 
(svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. 
På svendebrevet anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven, som er et 



 

 
 

vægtet gennemsnit af de to prøver. I det vægtede gennemsnit indgår den mundtlige prøve med 1/3 og den 
praktiske prøve med 2/3. 
Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med 
betegnelserne: antaget med ros, bronze og sølv. 
 
Såfremt en elev ikke består 
Hvis en elev ikke har bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed og det lokale 
uddannelsesudvalg og give en kort beskrivelse af årsagen til, at eleven ikke har bestået. 
Inden uddannelsesaftalens udløb indkalder det lokale uddannelsesudvalg elev, virksomhed og skole til et 
møde med 2 repræsentanter fra udvalget. Her afklares årsagerne til, at eleven ikke bestod, og hvad der 
videre skal ske i uddannelsesforholdet. 
Der tages stilling til forlængelse af elevtiden. 
Det lokale uddannelsesudvalg har på Det faglige Udvalgs vegne ret til at pålægge virksomheden en 
forlængelse af uddannelsen. Inden uddannelsestidens udløb laves der et Tillæg til uddannelsesaftalen. 
Uddannelsesudvalget udfærdiger et referat, som underskrives af elev, virksomhed og de to medlemmer af 
uddannelsesudvalget. Referatet sendes til sekretariatet for Det faglige Udvalg. 
Det lokale uddannelsesudvalgs repræsentanters udgifter i forbindelse med mødet afholdes af 
organisationerne. 
 
Eleven har normalt to forsøg til at bestå svendeprøven. 
I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal 
indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse 
af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen 
træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg. 
Består den enkelte elev ikke begge prøver, kan eleven vælge at få et skolebevis med den del af de 
afsluttende prøver, der er bestået. 
 
Sygdom 
I tilfælde af sygdom før eller under svendeprøven orienterer skolen straks det lokale uddannelsesudvalg. 
Skolen tilrettelægger skolen en sygeprøve efter samråd med det faglige udvalg. Skal prøven afvikles så snart 
raskmelding foreligger, forudsætter det, at eleven har fuldført sidste skoleophold, og at der er udstedt et 
afsluttende skolebevis. 
Kan sygeprøven først afholdes efter udløbet af den oprindelige uddannelsestid skal uddannelsesaftalen 
forlænges. Dette skal ske inden udløb af den igangværende uddannelsesaftale. Se ovenfor. 
 
Klage 
Hvis eleven vil klage over prøverne, skal eleven sende en skriftlig klage til skolen senest to uger efter at 
bedømmelsen er meddelt. Vedrører klagen prøvegrundlaget eller bedømmelsen, afgøres klagen efter 
samråd med Det faglige udvalg. 
Se i øvrigt afsnit 6 og 7 i Råd og vink til erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse. 
Vejledning og nyttige links 
For honorarskema, vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøver, bekendtgørelse om prøver og 
eksamen og karakterskala, se bibliotek. 
Projektsvendeprøve 
Linket til projektsvendeprøver finder du her: http://bygud.praxis.dk/ 

  

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Praktik/Uddannelsesaftaler/Blanketter-til-uddannelsesaftaler
https://www.bygud.dk/media/4723/150929_raad_og_vink_eksamen.pdf
https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/murer/bibliotek/
http://bygud.praxis.dk/


 

 
 

6.3 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  
 
De lokale uddannelsesudvalgs opgaver 
I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan. 
I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle 
valgfag. 
Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne. 
Udpege skuemestre 
Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skolepraktik. 
Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet. 
Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder. 
Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem elev og praktikvirksomhed. 
Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet. 
Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og 
uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse. 
I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv. 
 
 

6.4 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr  
 

Navn Mail Kompetencer 

Poul Verner Jensen pvj@herningsholm.dk Underviser på stillads, faldsikring, GF2 samt 
hovedforløb. 

Ole Høgfeldt oh@herningsholm.dk Underviser på førstehjælp, faldsikring, GF2, 
brobygning samt hovedforløb. 

Finn Bylov Jensen fbj@herningsholm.dk Underviser på SKP, GF2, introforløb, brobygning samt 
hovedforløb. 

Rene Rasmussen rera@herningsholm.dk Underviser på matematik, A-Cad, GF2, tilbud til 
grundskoler samt hovedforløb. 

Bo Hansen boha@herningsholm.dk Underviser på A-Cad, GF1, GF2, brobygning samt 
hovedforløb. 

 

6.5 Overgangsordninger  

 

7.0 Læringsaktiviteter  

Beskrivelse af de enkelte hovedforløb er at finde til slut i denne LUP 

 

7.1 Elevens arbejdstid 
På hovedforløbet svarer den ugentlige arbejdstid, herunder hjemmearbejde, til arbejdstiden for en 

fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Hjemmearbejde kan, ud over almindelige lektier, omfatte 

færdiggørelse af opgaver og at finde modeller til brug i undervisningen. 
 



 

 
 

7.2 Valgfrie Specialefag og påbygningsfag. 
Skolen vejleder, i dialog med praktikvirksomheden, eleven i valget af valgfrie specialefag og erhvervsrettet 
påbygning. Der kan vælges blandt de udbudte fagmoduler, så eleven har mulighed for at opnå de 
kompetencer som ikke kan tillæres i praktikvirksomheden. 
Eleven skal vælge:  
5 ugers valgfri specialefag fra skolens og afdelingens valgfagskatalog 
Eleven kan i samråd med praktikvirksomheden vælge: 
Op til 4 ugers erhvervsrettet påbygning fra skolens katalog over valgfrie specialefag  

Bemærk: for erhvervsrettet påbygning har eleven ret til at vælge blandt de fag der udbydes på alle landets 
erhvervsskoler, blot de er godkendt i uddannelsesordningen for elevens uddannelse. Hvis den nærmeste 
erhvervsskole ikke udbyder faget, er eleven berettiget til at bo på skolehjem under uddannelsesforløbet, 
hvis der er mere end fem kvarters offentlig transporttid mellem elevens hjem og skolen. 
 
Praktikvirksomheden har ret til elevrefusion i den periode hvor eleven er på erhvervsrettet påbygning. 
Virksomheden kan vælge mellem at lade varigheden af elevens uddannelsesaftale være uændret, eller 
at forlænge elevens uddannelsesaftale med det antal uger der anvendes til erhvervsrettet påbygning 
 

 

 

 



 

 
 

Opgavebeskrivelse 

 

Opgaven på H1-forløbet omhandler;  

Murerteknik, fliseteknik og puds-/overfladebehandling. 

 

Opgaven: 

Opgaven indebærer: et fundament (Side B) af letklinkeblokke jf. tegningsmaterialet. 

Der opmures efterfølgende på gulv (side A), og på bundpap/ fugtspærre (ved 

letklinkerbetonblokke) (side B). Mål kan findes på Jeres eget tegningsmateriale. 

Der udføres fugtspærre under bagmur, og opbøjet pap (ved letklinkerbetonblokke). Der skal 

monteres 30mm polystyren i fals. 

 
 

 

 



 

 
 

Side A 

Udføres som blank murværk(helstensmur) i krydsforbandt. Der udføres niche jf. tegningsmaterialet. 

Fra niche og op skal fremstå med skrabefuger. 

Murværket under nichen skal udkradses hver dag efter endt opmuring. Det kradses 16mm ud til 

efterfølgende 3mm tilbagelagt og glittet fuge. (Fugemørtlen blandes bakkemørtel) 

Overlukningen over vinduet udføres som segmentbue med en hel sten i højden. 

 

Side B 

Udføres som blank murværk i løberforbandt 1. (Husk reglen om løber-/ kopskifte) 

Murværket på denne side skal fremstå med skrabefuger. 

Letklinkerbetonblokke pudses med bakkemørtel. Der skal laves en korrekt afslutning mod teglstenene. 

 

Side C 

Bagmur af hulmur pudses. 

Bagsiden af side A samt false på side D (til polystyren) pudses, og bagsiden af side A, klargøres til 

fliseopsætning. Der opsættes: 150 x 150 hvide vægfliser med 3mm fuger til overkant mur. 

Start med hele fliser i toppen. Og slut med en hel mod gulv (lav ikke skæring helt mod gulv) 
 
Side D 

Bagmur mures i kvalitet som facade med skærende fuge til puds. 

Bagsiden af side D samt false på side C (til polystyren) grovpudses med efterfølgende finpuds. 

 

Planlægning og styring 

En vigtig del af arbejdet er planlægning og styring af arbejdsopgaver: 

Vi laver sammen en overordnet tidsplan, inden i går i gang – denne ajourføres løbende.   

Planlæg tid til både tegnearbejde og tiden i praktikken. 

Brug skema fra Elevplan og udleveret skema til planlægning. 

Lav en mængdeberegning på din opgave – sten, mørtel, klæb, fliser, fugemasse osv.  

Kvalitetssikring skal udføres under arbejdet – tag foto inden du går i gang med en ny arbejdsopgave. 

Gennemgang af Kvalitetssikring (Skemaer, digitalt mm.) 

 

Byggepladsindretning og affaldshåndtering 

Varighed:  

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan foretage funktionel planlægning og indretning af en mindre byggeplads under hensyntagen til 

velfærdsordninger, adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger. 

PowerPoint præsentation. Herefter gruppearbejde 

 

Byggeri og arbejdsmiljø 

Varighed: 



 

 
 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og 

gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV) 

 

PowerPoint, gennemgang af håndbogen for arbejdsmiljø, APV opgave.  

 
Byggeri og energiforståelse 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven har kendskab til de klimapolitiske mål, og hvilken betydning de har for byggeriet nu og fremover                  

Eleven har kendskab til, hvad der forstås ved bæredygtigt byggeri 

 

PowerPoint, samt gruppeopgaver.  

 

Byggeri og samfund 1&2 

Varighed: 

0,7 uge 

Målpinde: 

Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder 

beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer                   

Eleven får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder 

de miljømæssige aspekter                    

Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.      

Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, 

finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 

 

Kendskab til arbejdes opbygningsamt arbejdsmarkeds parter, PowerPoint, kendskab til AB 92 samt 

selvskabsformer undervisning i plenum,   

 

Digitalt byggeri 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven har kendskab til begreber og metoder, der er nødvendige for digital kommunikation på 

byggepladser, herunder overordnede begreber i det digitale byggeri.     

Eleven kan udarbejde produktionskort i forbindelse med praktiske opgaver. 

Eleven udarbejder en personlig tidsplan, PowerPoint til begrebsforståelse, samt udarbejdelse af digitalt 

produktionskort.   

 
Fliseteknik 

Varighed: 

0,5 uge 



 

 
 

Målpinde: 

Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget flisearbejde på gulv og væg, herunder inddrage hensyn til 

sikkerhed og arbejdsmiljø                       

Eleven kan vurdere almindeligt forekommende underlags beskaffenhed forud for udførelse af flisearbejde 

på gulv og væg                      

Eleven kan udføre grundlæggende opmåling og opdeling af vægfelter til almindeligt forekommende 

flisearbejde. 

Eleven udarbejder en plan/tegning over disponering, over egen opgave. Eleven undervises i regler ud fra 

PowerPoint. Eleven udfører opgaven i praktikken.  

 
Murerteknik 

Varighed: 

2,1 uge 

Målpinde: 

Eleven kan planlægge, mængdeberegne og kvalitetssikre eget murearbejde             Eleven kan udføre anlæg 

efter tegning ud fra de almindeligt forekommende forbandter 

Eleven kan udføre almindelige grundlæggende murværkskonstruktioner med tegl-, porebeton- og 

letklinkerprodukter 

Eleven beregner en mængdeberegning, over opgaven, eleven udfører Ks med løbende foto dokumentation, 

skabelonen er i OneNote, eleven udfører opmåling samt udlæg af egen opgave. 

 

Puds og overfladebehandling 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan planlægge og vurdere pudsearbejde og overfladebehandling, hensigtsmæssigt under hensyn til 

tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald      Eleven kan udføre udkast og 

grovpuds, under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling 

Eleven Grovpudser egen opgave, efterfølgende finpudses opgaven. 

  



 

 
 

Tegning 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan vurdere og bearbejde almindeligt forekommende tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser 

Eleven tegner enkeltvis deres egne opgaver i AutoCAD, Eleven skal beskrive eget arbejde.  
 

Teknologi 

Varighed: 

0,5 uge 

Målpinde: 

Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, 

produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor 

        

Produktprincip: Opstille forskellige ideer til produkt   

  Udvælge ide til produkt    

  Udarbejde krav til det valgte produkt 

 

Oplæg i plenum PowerPoint (PowerPoint er i OneNote), opgaven køre gennem hovedforløbene, opgaven 

startes på h1. oplæg til opgaven er i OneNote, men de skal selv udvikle opgaven. Efterfølgende laves en 

prototype i praktikken.   

 



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

Opgaven 

I skal opføre et udsnit af et badeværelse med en bruseniche. Inde i brusenichen udføres detalje i 

flisearbejdet. Side D/ vinge er fælles med en evt. sidemand. 

 

Vægge 

Vægge op mures i teglsten, der efterfølgende skal pudses. Facade A skal kordineres med sidemanden. 

(Højde og retning).  Den ene brusevinge opføres i H+H multiblokke (porebeton) med klæb (Letfix). Vær 

opmærksom på loddet, da de er aktuelle for jeres flisearbejde. 

Murværket på facadesiderne på side B og C skal trykket med pinde, kugle eller lignende under opmuring. 

Facadesiden på side A skal udkradses 13mm, og skal efterfølgende fuges med skrabefuge.     

Side D skal filses på begge sider. 

Vær opmærksom på at skillevæggen i multiblokke er 8mm fra kanten af murstenene, da fliserne 

efterfølgende føres glat i mod teglvæggen. 

  
Illustration 

 

 

ca. 8mm, så fliser og teglstensfalsen går glat med     

    hinanden 

 

 

 

 



 

 
 

Væggene indvendigt 

Der udføres vådrumsmembran inde i brusenichen, på vægge og gulv. 

Der opsættes hvide vægfliser (15x15) inde i bruseniche 

Vægfliserne føres helt til gulv.                                                                                                                                      

Alle øvrige vægge filses med Herborg finpuds.  

 

Gulv 

Der udlægges 20 – 40 mm beton-slidlag som gulve. Inde i bruseniche med fald mod afløbsrist (10mm). Der 

tages udgangspunkt i et Unidrain afløbssystem. Gulvet uden for brusenichen skal være vandret. Der laves 

en kant på 10mm imellem de to gulve. 

 Alle støber gulv den samme dag. 

Der nedlægges gulvklinker på gulve. Uden for bruseniche opsættes sokkelklinke på vægge. 

 

Planlægning og styring 

 

Tidsplan 

Du skal lave en overordnet tidsplan, på baggrund af et planlagt procesforløb. Eget arbejde / tidsforbrug 

styres i tidsskema. 

 
Kvalitet 

Der skal laves et kvalitetssikringsskema inden start på praktikopgaven, som du skal bruge til at sikre eget 

arbejde gennem hele forløbet. 

Murertekniske løsninger vedr. stabilitet, forbandt, afslutninger mv. skal overholdes.  

 

Tegning/ konstruktion/dokumentation til bedømmelse 

Dokumentation 

Tidsplan af det ordinære forløb praktik og evt. teori 

Produktionskort og beskrivelse af opgaven. 

Kvalitetssikring med fotodokumentation. 

 

Tegninger i AutoCAD: 

Plantegning af 1, 2, og 3. skifte.  

De målsættes efter gældende regler. 

Kortfattet beskrivelse og henvisninger til andre tegninger. 

Der laves plan for inddeling af flisegulv. 

Mål 1:10 

Snittegning, snit placeres som angivet på tegning. 

Beskrivelsen på snit tegningen med materialer der bruges. 

Fliser indtegnes og der beskrives regler for vådrum. Evt. unidræn og fald. 

Mål 1:5 eller 1:10 



 

 
 

 

Opstalt af facade A og B med indtegning af forbandt, fliser mv. 

Placering højdemålene angives som koter. 

Kortfattet beskrivelse, henvisninger til detailtegninger. 

Mål 1:10 

 

Hjælpemidler 

Det er tilladt, at du anvender egne tegninger, notater m.v., samt alm. forekommende murerværktøj. 

Der skal anvendes lodstok og højdemål til opmuring. Hjørnemæglere må ikke anvendes. 

 

Personlige mål 

At du viser, du kan tilrettelægge og udføre mure-, puds- samt fugearbejde. 

At du viser, du kan tilrettelægge og udføre gulv- og flisearbejde. 

At du kan udføre skitser og frihånds tegninger. 

At du kan udføre plan, facade, snit og detalje tegninger i A-Cad. 

At du forstår sammenhængen mellem byggeri og samfund. 

At du viser, hvor god du er til at holde orden på arbejdsstedet. 

At du viser, i hvilken grad du tager del i de fælles opgaver på hovedforløbet. 

At du viser, i hvilken grad du samarbejder med og hjælper de andre elever. 

At du forstår betydningen af korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på knudepunkter,har 

for bygningers energiforbrug. 

At du forstår sammenhængen mellem byggeri og energi. 

Byggepladsindretning og affaldshåndtering 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer og 

konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse 

 

PowerPoint herefter gruppearbejde. 

 
Byggeri og arbejdsmiljø 

Varighed: 

0,6 uge 

Målpinde: 

Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge 

hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger 

PowerPoint derefter opgaver om arbejdsmiljø. 

 

Byggeri og energiforståelse 

Varighed: 



 

 
 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven har kendskab til varmetabsberegning og Isolans                      

Eleven kan foretage beregning af dugpunkt 

PowerPoint samt opgaver. 

 

Byggeri og samfund 1&2 

Varighed: 

0,4 uge 

målpinde: 

Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning                    

Eleven får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres 

indbyrdes regulering i det fagretslige system                   

Eleven kan planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, 

proces og arbejdsresultatet under hensyn til gældende standarder  

Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens 

planlægning og udførelse, herunder anvende IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og 

vedligehold 

PowerPoint, herefter enkeltmands opgaver. 

 

Digitalt byggeri 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. 

Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling 

samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer i byggeriet 

Power Pointer samt opgaver.  

 

Fliseteknik 

Varighed: 
0,5 uge 

Målpinde: 

Eleven kan anvende grundlæggende matematik, herunder beregne og konstruere vinkler samt geometriske 

figurer, til brug for opsætning af fliser, friser og dekorationer   

Eleven kan udføre vådrumssikring med egnede materialer efter gældende regler      Eleven kan anvende 

egnet klæb og fugemateriale til udførelse af flisearbejde på gulv og væg 

Oplæg ude fra producenter Alfix samt udførsel på egen opgave, Generelt disponerings oplæg samt 
disponering af egen opgave. 
 
Gulvteknik 

Varighed: 0,5 uge 



 

 
 

Målpinde: 

Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget gulvarbejde herunder inddrage hensyn til sikkerhed og 

arbejdsmiljø               
Eleven kan udføre afsætning og nivellering til brug for gulvarbejde                             

 Eleven kan udføre opsætning af forskalling, armering, støbning og færdiggørelse af vådrumsbund efter 

gældende anvisning                     

Eleven kan anvende materialer og værktøj til gulvarbejde samt udføre blanding af beton efter recept 

Undervisning ud fra murerbogen, Nivellering PowerPoint samt Expert hjælp udefra. Forskallingen ud fra 
murerbogen.   

 
Murerteknik 

Varighed: 
1 uge 

Målpinde: 

Eleven kan udføre og begrunde anvendelsen af, trykkede fuger og skrabefuger    Eleven kan 
anvende rensemidler til rensning af murværk                                     Eleven kan overholde 
gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige 
opmurings materialer 
Teoretisk undervisning ud fra murerbogen, efterfølgende praktisk opgave. 

 

Nivellering og afsætning 

Varighed: 

0,5 uge 

Målpinde: 

Eleven kan til brug for afsætning og nivellering ved almindeligt forekommende højdeafsætninger og 

fladenivellement opstille og anvende forskellige typer af relevante nivelleringsinstrumenter 

Eleven kan ud fra udførte nivelleringer føre en målebog og udregne koter                    

Eleven kan medvirke ved opmåling og afsætning af produktionsemne i terræn 

Konsulent besøg med alt nyt teknologi i nivellering (laser) 

PowerPoint til afsætning samt praktisk afsætning af hus.   

 

Puds og overfladebehandling 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Udføre finpuds og filtsning under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af 

forudgående behandling 

Teori ud fra pudsbogen 2006, herefter grovpuds på praktisk opgave efterfølgende finpudses opgaven 

 

Tegning 

Varighed: 



 

 
 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven forstår tegningens og skitsens funktion 

Eleven tegner opgaven efterfølgende brugere eleven tegningen til sin praktiske opgave. 

Teknologi 

Varighed: 

0,5 uge 

Målpinde: 

Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt Produktudformning og 

produktion: Udvikle og fremstille et produkt 

Eleven laver håndskitser og laver produktet i praktik efter tegninger fra H1 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

Opgaven 

I opgaven indgår der murerteknik, puds og overfladebehandling, fliseteknik samt gulvteknik. 

Opgaven indeholder spidsbue, rulleskifte, aftrapning i murværk, filsning af murværk, grovpuds, flisearbejde 

med indvendig- og udvendig afslutninger samt et plant slidlag med klinker. 

Facade A 

Facade A (grundmuren) er en 348 hulmur opmuret i gule maskinsten. Midt i 

muren laves en niche, der er omkredset af en spidsbue samt et rulleskifte i 

blødstrøgne teglsten. Væggen i nichen (bagsiden af grundmuren) grov- og 

finpudses. Facadesiden A skal udkradses 13mm hverdag efter opmuring, og 

skal efterfølgende fuges med skrabefuge. 

Hele opgaven laves i løberforbandt 1. 

 

 

 

Facade B 

Falsen af grundmuren skal udføres som facade A. 

Den aftrappet mur skal opmures i gule maskinsten. Murværket skal trykkes med 

pinde, kugle eller lignende under opmuring og skal efterfølgende filses i en 

finkornet kalkmørtel.  

 

 

 

 

 

Der skal laves skarpe overgange 

mellem de udførte discipliner. 

 

 

 

  



 

 
 

Væggene indvendigt 

Bagsiden af grundmuren, bagsiden af facade B samt den ene fals 

af grundmuren (se illustration) skal 

grovpudses i fuld højde.  

Der opsættes hvide vægfliser (15x15) til 

overkant af facade B (Kote 11.000). 

Vægfliserne føres helt til gulv.  

 

 

 

                                                                                                                                      

Gulv 

Der udlægges 40 mm beton-slidlag som gulve. Gulvet skal være vandret 

Alle støber gulv den samme dag. 

Der nedlægges gulvklinker på gulvet. 

 

 
Planlægning og styring 

En vigtig del af arbejdet er planlægning og styring af jeres arbejdsopgaver: 

I skal lave en overordnet tidsplan, inden i går i gang – denne ajourføres løbende.   

Planlæg dine arbejdsopgaver – sæt tid af i praktikken. Brug jeres skema til jeres planlægning. 

I skal lave en Kvalitetssikringsplan som skal synliggøre af hvad, hvordan og hvornår I vil kvalitetssikre Deres 

arbejde 

Kvalitetssikring skal udføres under arbejdet – tag gerne foto løbende, da de kan bruges til kvalitetssikringen 

samt den senere fremlæggelse 

 
Tegning / beskrivelser 

Til opgaven findes der denne beskrivelse, en tidsplan over forløbet samt en template med fortegnet 

grundrids. 

 
Tegninger i AutoCAD: 

Snittegning A-A 

Målsættes (højdemål, evt. koter). 

Kortfattet beskrivelse, skravering og signaturforklaring 

Mål 1:10  

 

Opstalter facade A og B  

Placering af højder. 

Forbandtet 

4
0

0
 m

m
 

Kote 11.000 



 

 
 

Mål 1:10 

 

Plantegning af 8. og 9. skifte 

Målsættes 

Forbandtløsning 

Mål 1:10 

Flisedisponering 

Lav løsningsforslag til fliseinddelingen  

 

Byggepladsindretning og affaldshåndtering 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under 

hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger 

PowerPoint, bfa, diskussion. 

 

 
Byggeri og arbejdsmiljø 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, samt kan forholde sig til, hvordan 

arbejdsmiljøproblemer kan løses eller forebygges, blandt andet ved at inddrage arbejdsmiljøaktørerne, 

herunder branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v. 

PowerPoint og opgaver 

 

Byggeri og energiforståelse 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde 

Eleven har forståelse for hvilken betydning korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på 

knudepunkter, har for bygningers energiforbrug 

PowerPoint. Eleverne arbejder med energihuset 

  



 

 
 

Digitalt byggeri 

Varighed: 
0,2 uge 
Målpinde: 

Eleven har kendskab til datalovgivningen og registerloven.                    

Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning 

inden for undervisningens mål. 

PowerPoint.  

Eleven arbejder med produktionskort, tidsplan, mængdeberegning samt datalovgivning og registerloven.  

 

Fliseteknik 

Varighed: 

0,5 uge 

Målpinde 

Eleven kan anvende almindeligt forekommende materialer af keramik, glas og natursten til brug for flise og 

gulvarbejde                     Eleven kan udføre mindre 

formgivnings- og designopgaver ved flisearbejde på gulv og væg ud fra tekniske og æstetiske krav 

Praktiskopgave og gennemgang af nedenstående i teori, inden for den tid der til rådighed. 

 

Fliser og klinker  

Side 11-26 Produktkendskab 

Side 41-47 Arbejdsmiljø 

Side 49-60 Gulvkonstruktioner 

Side 61-73 Underlag til fliser og klinker 

Side 125-126 Reparation af fliser og klinke 

Side 133-140 Avanceret flisearbejde 

 

Gulvteknik 

Varighed: 

0,5 uge 

Målpinde: 

Eleven kan planlægge og udføre eksempler på gulvopbygning med radonsikring og overgang til fundament                  

Eleven kan udføre slidlag med og uden fald                     

Eleven kan vurdere, disponere og bearbejde gulvflader til brug for nedlægning af klinker og fliser 

Praktiskopgave og gennemgang af nedenstående i teori, inden for den tid der til rådighed. 

 

Fliser og klinker  

Side 11-26 Produktkendskab 

Side 41-47 Arbejdsmiljø 

Side 49-60 Gulvkonstruktioner 

Side 61-73 Underlag til fliser og klinker 

Side 125-126 Reparation af fliser og klinke 



 

 
 

Side 133-140 Avanceret flisearbejde 

 

Murerteknik 

Varighed: 

1,5 uge 

Målpinde: 

Eleven kan kommunikere om mureteknik under anvendelse af fagets terminologi       

Eleven kan søge relevant information om murværkskonstruktioner under anvendelse af elektroniske 

medier                    

Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde 

 

Murerteknik  

Side 39+48-51 Blokke 
Side 65-66  Oplagring af mørtel 
Side 125-136 Målafsætning 
Side 148  Mørtel 
Side 162-168 Tråd bindere 
Side 171-184 Færdiggørelse af facade 
Side 218-221 Tilstød- og krydsende mure 
Side 329-344 Kvalitetssikring 
Side 375-394 Mørtelfremstilling og skema 

 

Puds og overfladebehandling 

Varighed: 
0,2 uge 
 
Målpinde: 

Eleven kan udføre reparation af puds og overfladebehandling 
Pudsbogen 
Side 11-16       Puds før og nu 
Side 17-32       Arbejdsmiljø 
Side 33-40       Miljøvurdering af overflader       
Side 41-50       Pudsens fysik 
Side 51-78       Traditionel puds 

  



 

 
 

Systemstillads 

Varighed: 

2,8 uge 

Målpinde: 

Eleven kan efter endt uddannelse selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage 

ramme-, enkeltsøjle- og rulle- og bukkestilladser, således at eleven kan arbejde med alle systemstilladser 

omfattet af uddannelseskravet i henhold til Arbejdstilsynets aktuelle gældende regler og bekendtgørelse 

om arbejde med systemstilladser højere end 3 meter. Stilladsarbejdet omfatter stilladsopstilling, som den 

fremgår af leverandørens brugervejledning og branchevejleding "Standardblade for Stilladser". 

Eleven kan montere portalrammer, skærme, net, presenninger, konsoller, skakte, gitter, dragere, blindrum, 

elhejs, udvendige opgange, rør og koblinger samt redegøre for de foranstaltninger, der skal træffes 

Se kompendie og opgavesæt i one note. Undervisningen er en kombination af teori og praktisk 

undervisning. 

 

Se AT- vejledninger- bekendtgørelser- branchevejledninger samt opgaver i one note. 

 

 

Tegning 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold i relation til bygnings- og 

konstruktionstegninger, herunder dobbelt retvinklet projektionstegning, snit og isometri 

 

Teknologi 

Varighed: 
0,5 uge 

Målpinde: 

Produktudformning og produktion: Udvikle og fremstille et produkt     

Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet                

Anvende kendt naturvidenskabelig eller teknisk viden i forbindelse med produktudvikling 

PowerPoint. Der arbejdes videre med opgaver. 

 

Valgfag 

Varighed: 

1 uge 

Målpinde: 

Bonusfag - fag der giver elever mulighed for at fordybe sig i særlige faglige elementer og  

problemstillinger. 

 

Fra <https://www.elevplan.dk/app/moduler  (Webvisning) 

Fra <https://www.elevplan.dk/app/moduler  (Webvisning) 

 

onenote:https://365herningsholm-my.sharepoint.com/personal/kio_herningsholm_dk/Documents/Notesbøger/Murer/HF3.one#Valgfag&section-id={5208A6F2-C617-44B5-AB4F-A2E25BA92C04}&page-id={418674BD-1924-42A2-A4AF-4F7067B30C51}&object-id={CEA49A95-48C1-0A99-2BCD-92EDA1879A1E}&4C
https://365herningsholm-my.sharepoint.com/personal/kio_herningsholm_dk/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkio_herningsholm_dk%2FDocuments%2FNotesb%C3%B8ger%2FMurer&wd=target%28HF3.one%7C5208A6F2-C617-44B5-AB4F-A2E25BA92C04%2FValgfag%7C418674BD-1924-42A2-A4AF-4F7067B30C51%2F%29
onenote:https://365herningsholm-my.sharepoint.com/personal/kio_herningsholm_dk/Documents/Notesbøger/Murer/HF3.one#Valgfag&section-id={5208A6F2-C617-44B5-AB4F-A2E25BA92C04}&page-id={418674BD-1924-42A2-A4AF-4F7067B30C51}&object-id={CEA49A95-48C1-0A99-2BCD-92EDA1879A1E}&2F
https://365herningsholm-my.sharepoint.com/personal/kio_herningsholm_dk/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkio_herningsholm_dk%2FDocuments%2FNotesb%C3%B8ger%2FMurer&wd=target%28HF3.one%7C5208A6F2-C617-44B5-AB4F-A2E25BA92C04%2FValgfag%7C418674BD-1924-42A2-A4AF-4F7067B30C51%2F%29


 

 
 

Fagområde 

Varighed: 

2 uge 

Specialefag: 

Energi 

Flise 

Murer 

Restaurering og renovering 

Tag 

 

Gennemgang af de forskellige muligheder evt. som PowerPoint. 

Eleven har inden fremmødet på 3H, aftalt med arbejdsgiveren, valgt speciale. 

  



 

 
 

  



 

 
 

Opgavebeskrivelse 

Grundlaget for denne opgave er denne opgavebeskrivelse, samt et antal skitser af opgaven på 

A3, sag: H4 Opgave. 

Logbog, lommebog, eller smartphone kan bruges til notater om dagens opgave og senere 

anvendes ved opdatering af tidsplan, kvalitetssikring samt emner til den mundtlige fremlæggelse. 

 
 

 

 

 

 

 
Praktiske opgave 

Gulvet i værkstedet er fastsat til kote 0.000 

Du afsætter og murer 1.skifte i bagmuren på facade A i samarbejde med din sidemand i praktiklokalet. 

(Koten fastsættes efter opgavernes højeste punkt). 

 

Facade A   

Opmures i gule celle-maskinsten som blankt murværk i krydsforbandt.  

Der laves en overlukning med et lige stik i facade (½ sten). Det lige stik udføres med en pilhøjde på ca. ½ cm 

pr. meter. Den midterste sten udkrages +20 mm og den tilstødende på hver side udkrages +10 mm. 

Overlukningen i bagmuren skal udføres med valgfri muret løsning.  

Der laves sålbænk i bunden af vinduet. 

Indvendigt til vandret puds med fliser, mens der udvendigt laves en sålbænk som går 30 mm ind i 

murværkets false og med en hældning på ca. 15°. 

Bænken lukkes med et rulleskifte.  

Fugerne udkradses med en dybde på 13 mm og der laves skrabfuge. 

Indvendigt murværk samt vinduesfalserne pudses til flisebeklædning (angivet i tegningsmaterialet).  

Overlukningen indvendigt samt væggen derfra og op til top koten filses. 

 
Facade B 

Opgaverne adskilles med en muret væg. Højden er angivet på tegnematerialet. Væggen skal grov- og 

finpudses i Herborg finpuds. 

 

Facade C  

Opmures som side B. højden er angivet i tegningsmaterialet. Mures i løberforbandt 1 



 

 
 

Bagsiden vandskures. 

  

Facade D  

1/1 stens væg muret i krydsforbandt. Muren skal stå ubehandlet 

Bagsiden af den 1/1 stens væg (i nichen) samt bagsiden grov- og finpudses i Herborg finpuds. 

 

Gulvet 

Udføres som et 40mm slidlag udlagt på aviser. Der laves et 10‰ fald til ”UNIDRAIN”, (70-75 mm fra væggen 

til sidemanden. 

Der opsættes fliser på de angivet indvendige vægge samt i vinduesåbningen. 

Der lægges klinker på gulvarealet som angivet på oversigtsplanen. 

Hvor der lægges klinker skal der opsættes en sokkelkant med en højde på maks. 10mm.  

Planlægning og styring 

 

Tidsplan 

Du skal lave en overordnet tidsplan, på baggrund af et planlagt procesforløb. Eget arbejde / tidsforbrug 

styres i tidsskema. 

 

Kvalitet 

Der skal laves et kvalitetssikringsskema inden start på praktikopgaven, som du skal bruge til at sikre eget 

arbejde gennem hele forløbet. 

Murertekniske løsninger vedr. stabilitet, forbandt, afslutninger mv. skal overholdes.  

 

 

Tegning/ konstruktion/dokumentation til bedømmelse 

 

Dokumentation 

Tidsplan af det ordinære forløb praktik og evt. teori 

Produktionskort og beskrivelse af opgaven. 



 

 
 

Kvalitetssikring med fotodokumentation. 

En plan for arbejdsmiljø og affaldssortering. 

 

Tegninger i AutoCAD: 

Plantegning af 1, 2, og 7. skifte.  

De målsættes efter gældende regler. 

Kortfattet beskrivelse og henvisninger til andre tegninger. 

Mål 1:10 

 

Snittegning, snit placeret midt i vinduesåbningen. 

Beskrivelsen på snit tegningen skal tage udgangspunkt i et hus ved Vesterhavet   

Selvom der ikke mures med sokkel i værkstedet, skel der på tegningen tegnes 2 ”fundablokke” og der 

indtegnes pap og radonsikring efter gældende regler. 

Der udføres gulv med gulvvarme. 

Fliser indtegnes og der beskrives regler for vådrum. Evt. unidræn og fald. 

Mål 1:5 eller 1:10 

 

Opstalt af facade A og D med indtegning af forbandt, fliser mv. 

Placering højdemålene angives som koter. 

Kortfattet beskrivelse, henvisninger til detailtegninger. 

Mål 1:10 

 

Hjælpemidler 

Det er tilladt, at du anvender egne tegninger, notater m.v., samt alm. forekommende murerværktøj. 
Der skal anvendes lodstok og højdemål til opmuring. Hjørnemæglere må ikke anvendes. 
 

Byggepladsindretning og affaldshåndtering 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan i kendte situationer deltage i udarbejdelse af procedurer for håndtering, sortering og 

genanvendelse af byggeaffald 

PowerPoint herefter gruppearbejde. 

 

Byggeri og arbejdsmiljø 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde:  

Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge 

arbejdsskader. 

PowerPoint, gennemgang af ”styrpaastoffer” og ”arbejdsmiljø i dansk byggeri”, opgave 



 

 
 

 

Byggeri og energiforståelse 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan udføre energirigtige konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper 

PowerPoint, samt gruppeopgaver.  

 

Digitalt byggeri 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en 

computerarbejdsplads. 

Eleven udarbejder en personlig tidsplan, PowerPoint til begrebsforståelse, samt udarbejdelse af digitalt 

produktionskort.   

Fliseteknik 

Varighed: 

0,5 uge 

Målpinde: 

Eleven kan anvende værktøj til flisearbejde på gulv og væg samt skærende og slibende værktøj til 

bearbejdning af fliser i keramik, glas og natursten 

Eleven stifter bekendtskab, med de forskellige værktøjer, og tekniker i praktikken. 

Teorien tager udgangspunkt i kapitel 7-9-10-12 og 17 Flisebogen fra erhvervsskolernes forlag. 

 

  



 

 
 

Gulvteknik 

Varighed: 

0,3 uge 

Målpinde: 

Eleven kan udføre indstøbning af afløb, rørføringer, kloaker og installationer i gulvopbygninger. 

Teorien omkring indstøbninger, foregår i plenum, den praktiske del foregår ved at eleven, støber afløb på 

opgaven, og efterfølgende laver flisearbejde omkring. 

 

Murerteknik 

Varighed: 

1,3 uge 

Målpinde: 

Eleven kan udføre grundlæggende tegninger af murværkskonstruktioner under anvendelse af et CAD-

program 

Eleven tegner og planlægger egen opgave 

 

Restaurering 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan anvende afstivningsmetoder til brug for restaurerings- og renoveringsopgaver. 

En teoretisk gennemgang af de forskellige gennembrydningsteknikker. 

 

Fagområde 

Varighed: 

4 uge 

Specialefag: 

Energi 

Flise 

Murer 

Restaurering og renovering 

Tag 

 

I OneNote er der oprettet forskellige PowerPoints, til de forskellige fagområder. 

Typisk vil undervisningen tage udgangspunkt i en selvvalgt opgave der tager udgangspunkt i elevens 

faglighed, med læreren som vejleder.  

En gennemgang af målpindende, er vigtigt i forhold til afgrænsning og præcisering af opgaven. 

Der udarbejdes relevante dokumenter til aflevering. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Tagarbejde 

Tagarbejde 

niveau 

Rutineret  

(Fagnr. 10554)  

 

 

1. Eleven kan planlægge og vurdere tagarbejde hensigtsmæssigt under hensyn til tid, 

materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald 

15/07-

13 -  

 
2. Eleven har kendskab til retningslinjer for tage oplagt med forskellige 

tagstensprodukter 

 

 
3. Eleven har kendskab til tagkonstruktionens forankring, taghældningens betydning for 

tæthed og nødvendigheden af ventilation af tagrummet 

 

 
4. Eleven kan vurdere sikkerhedsforskrifterne ved tagarbejde 

 

 
5. Eleven kan udføre oplægning af tag, rygning med og uden mørtel, grat og skotrende 

efter gældende anvisning, idet der arbejdes med udmåling af dækbredde, 

lægteafstand, oplægning og binding. Arbejdet udføres med gængs hugge-, klippe- og 

skæreværktøj 

 

 
6. Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde 

 

Der arbejdes med opgaver ud fra tagbogen og TEGL 36. 

 

Tegning 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold i relation til bygnings- og 

konstruktionstegninger, herunder dobbelt retvinklet projektionstegning, snit og isometri 

 

Teknologi 

Varighed: 

0,5 uge 

Målpinde: 
 3. Test af 

produkt: 
01/10-14 -  

 11.3 H4 - 3. Test af produkt:  

 12. Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav  

 12.3 H4 - Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav  

 13. 4. Dokumentation:  

 13.3 H4 - 4. Dokumentation:  

 14. Udarbejde arbejdspapirer og en beskrivelse af gennemførelsen af 
produktudviklingsforløbets faser 

 

 14.3 H4 - Udarbejde arbejdspapirer og en beskrivelse af gennemførelsen af 
produktudviklingsforløbets faser 

 

 15. d: gøre rede for produkters påvirkning af miljøet.  

 15.3 H4 - d: gøre rede for produkters påvirkning af miljøet 
 



 

 
 

 
 

Personlige mål 

 

At du viser, du kan tilrettelægge og udføre mure-, puds- samt fugearbejde. 

At du viser, du kan tilrettelægge og udføre gulv- og flisearbejde. 

At du kan udføre skitser og frihånds tegninger. 

At du kan udføre plan, facade, snit og detalje tegninger i A-Cad. 

At du forstår sammenhængen mellem byggeri og samfund. 

At du viser, hvor god du er til at holde orden på arbejdsstedet. 

At du viser, i hvilken grad du tager del i de fælles opgaver på hovedforløbet. 

At du viser, i hvilken grad du samarbejder med og hjælper de andre elever. 

At du forstår betydningen af korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på knudepunkter, 

har for bygningers energiforbrug. 

At du kan indsamle, sortere og bortskaffe affald. 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

Svendeprøven  

Beskrivelse og indhold 

https://bygud.praxis.dk/course/index.php?categoryid=2 

Byggepladsindretning og affaldshåndtering 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

 

Byggepladsindretning og 

affaldshåndtering niveau Rutineret  

(Fagnr. 10959)  

 

 

5. Eleven kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af 

særligt uddannet personale til håndtering af person- og 

miljøfarligt bygge- og anlægsaffald 

 

    

Gennemgang af håndbogen 

Diskussion 

opgave 

 

Byggeri og arbejdsmiljø 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Byggeri og arbejdsmiljø 

niveau Rutineret  

(Fagnr. 10963)  

 

 

5. Eleven har kendskab til og kan deltage i arbejdet med arbejdsmiljø- og 

miljøstyringssystemer 

 

 
6. Eleven har kendskab til formålet med en sikkerhedsrundering samt kendskab til 

de almindeligste runderingsmetoder 

 

 

Gennemgang af håndbogen, arbejdsmiljø i dansk byggeri, opgave 

 

Byggeri og energiforståelse 

Varighed: 

0,2 uge 

 

Målpinde: 

Byggeri og energiforståelse niveau 

Rutineret  

7. Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med 

energirigtige konstruktioner 

 

https://bygud.praxis.dk/course/index.php?categoryid=2


 

 
 

(Fagnr. 10962)  

 

 
 

8. Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med 

energirigtige konstruktioner 

- 

 

 

Digitalt byggeri 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Digitalt byggeri 1 niveau 

Rutineret  

(Fagnr. 03230)  

 

 

8. Eleven har kendskab til metoder for sikring af data tab og generel it sikkerhed, 

herunder backup. 

 

 
8.1 1H 

 

 
8.2 2H 

 

 

Underlagt svendeprøven 

Fliseteknik 

Varighed: 

0,5 uge 

Målpinde: 

Fliseteknik niveau 

Avanceret  

(Fagnr. 12758)  

 

10. Eleven kan udføre reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder 

områder med vådrumssikring 

 

Underlagt svendeprøven 

Gulvteknik 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Gulvteknik niveau 

Avanceret  

(Fagnr. 12762)  

 

9. Eleven kan udføre reparation af nye og gamle gulve, herunder reetablering af 

områder med vådrumssikring 

 

 

  



 

 
 

Underlagt svendeprøven 

Murerteknik 

Varighed: 

1,1 uge 

Målpinde: 

Murerteknik niveau Avanceret  

(Fagnr. 12750)  

 

11. Eleven kan planlægge, mængdeberegne og kvalitetssikre eget murearbejde 
 

Underlagt svendeprøven 

Puds og overfladebehandling 

Varighed: 

0,2 uge 

Målpinde: 

Puds og overfladebehandling niveau Avanceret  

(Fagnr. 12757)  

 

5. Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde 
 

Underlagt svendeprøven 

Tegning 

Varighed: 

0,2 uge 

 

Målpinde: 

Tegning niveau Avanceret  

(Fagnr. 12897)  

 

 

4. Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af digitale tegne 

programmer 

01/08-

1 

Underlagt svendeprøven 

Fagområde 

Varighed: 

2,0 uge 

Målpinde: 

 

Svendeprøve inddrager følgende: 

Teoretisk svendeprøve  40 klokketimer eksklusiv mundtlig fremlæggelse  

Praktisk svendeprøve  50 klokketimer eksklusiv tilrigning, oppasning m.m. 

 

 


