
Deltagelse i den årlige skuemesterkonference afregnes med de respek-
tive organisationer efter deres diætregler og regler om kørselsgodtgø-
relse.

Hvad er dit udbytte i øvrigt?
  •  Førstehåndskendskab til lærlingenes faglige niveau
  •  Mulighed for at drøfte uddannelsen – ikke mindst til den årlige 

skuemesterkonference
  •  Mulighed for at netværke med dygtige kolleger

Hvis du starter som skuemester, kan du deltage som føl ved den først-
kommende svendeprøve. Du vil i forbindelse hermed bliver afl ønnet ef-
ter gældende regler. 

Læs mere om svendeprøven her:

Find censorvejledning m.m. her:

Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse
Bygmestervej 5, 2. | 2400 København NV
Telefon 35 87 87 87 | www.bygud.dk
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Skuemester – hvad indebærer det?
Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er meget interes-
seret i løbende at kunne rekruttere nye skuemestre til uddannelsens tre 
specialer tømrer, gulvlægger og tækkemand.
Med denne lille folder håber det faglige udvalg, at kunne gøre dig, der 
overvejer at blive skuemester, klogere på, hvad det vil sige at være skue-
mester, hvor meget tid det tager, og hvad du får for det.

Hvad er en skuemester?
Du kender sikkert navnet, for du har været til svendeprøve og fået et 
svendebrev. Skuemestrene er faglige kompetente personer, der er med 
til at bedømme lærlingenes præstationer ved svendeprøven. I dag sker 
det i samarbejde med den faglærer, der har undervist lærlingene. Før i 
tiden, det vil sige før 2008, var det alene skuemestrene, der stod for be-
dømmelsen. Dengang mødte lærlingene langt fra altid skuemestrene. 
Det gør de i dag i forbindelse med den mundtlige eksamen. En skueme-
ster kaldes også for en censor.

Hvilke kvalifi kationer kræver det?
Du skal have rlærlingant svendebrev og være aktiv i branchen. Du skal 
være interesseret i uddannelsen og fagligt ajour. 
Skuemestrene får tilbudt adgang til den digitale bogpakke lærlingene 
bruger i uddannelsen.

Hvem udpeger skuemestrene?
Det gør Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse efter ind-
stilling fra Dansk Byggeri eller 3F Fagligt Fælles Forbund. Så du skal være 
organiseret i en af disse organisationer. For gulvlæggerne og tække-
mændenes vedkommende sker udpegningerne centralt, hvorimod det 
for tømrernes vedkommende er udlagt til de lokale uddannelsesudvalg 
på erhvervsskolerne.

Hvad laver en skuemester mere præcist?
Som skuemester er du med til at bedømme lærlingenes præstation ved 
svendeprøven. En prøve bedømmes altid af lærlingens lærer og to skue-
mestre. En fra hver side. Udgangspunktet, og langt det mest almindeli-
ge er, at de tre taler sig til enighed om, hvilken karakter lærlingen skal 
have. I de tilfælde hvor der er uenighed, er der regler for, hvordan ka-
rakteren bestemmes.
Svendeprøven består af to dele, en mundtlig eksamen og en praktisk prø-
ve. Begge prøver tager udgangspunkt i en case – en byggeopgave-  med 
en faglig problemstilling, som lærlingen skal løse. Ved den mundtlige ek-
samen redegør lærlingen for de løsninger vedkommende er kommet frem 

til. Formålet med en mundtlig eksamen er, at der er dialog mellem lær-
lingen på den ene side og eksaminator (lærer) og censorer (skuemestre) 
på den anden side, således at der mulighed for at få et mere indgående 
indtryk af lærlingens viden, kendskab til og beherskelse af fagområdet. 
Bedømmelsen baseres på det lærlingen siger under eksaminationen. Der 
er afsat 30 min. til hver lærling, inkl. lærer og skuemestres votering om 
karakteren og efterfølgende meddelelse af karakteren til lærlingen.
Ved den praktiske prøve udfører lærlingen en mindre del af byggeopga-
ven. Her er det alene det færdige produkt der bedømmes. Overholdelse 
af mål, konstruktive løsninger, bearbejdning, beklædning mm. Lærlin-
gen er ikke tilstede under bedømmelsen.

Det er også skuemestrenes opgave at sikre, at lærlingene får en ensartet 
og retfærdig behandling.

Til støtte for bedømmelserne har det det faglige udvalg udarbejdet en 
censorvejledning.

Derudover afholder det faglige udvalg en gang årligt en skuemester-
konference, hvor skuemestre og lærere fra hele landet samles og drøf-
ter svendeprøverne og deres bedømmelse.

Hvor meget tid tager det?
Det afhænger blandt andet antallet af lærlinge. Er det en stor eller en 
lille skole og hvor mange skuemestre er der? Men typisk er der nok tale 
om to til tre dage ved hver svendeprøve. Der afholdes svendeprøve to 
gange om året, i marts og september.
Endvidere kan der være et forberedende møde med skolen og en efter-
følgende lokal evaluering.

Du skal også sætte dig ind i reglerne for uddannelsen, så du ved, hvad 
det er lærlingene skal have lært, samt de centrale bestemmelser der 
gælder for bedømmelse.

Endelig er der skuemesterkonferencen, der varer én dag. For at forblive 
skuemester skal du som minimum deltage hvert andet år. 

Hvordan afl ønnes skuemestrene?
Honorar for bedømmelse af svendeprøverne udbetales af Det faglige 
udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse. 
Der betales altid for hele dage á 8 timer. Timesatsen er pt. 311,26 kr. 
inkl. feriepenge. Derudover betales der kørepenge efter statens høje 
sats (3,70 kr. pr. maj 2022).


