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Skolen bestemmer i samråd med det lokale uddannelsesudvalg, hvilke valgfri 
specialefag, der kan udbydes og fastlægger en procedure for, hvordan og 
hvornår elev og virksomhed vejledes herom.

Skolens udbud af valgfri specialefag og retningslinjer for skolens vejledning i 
forbindelse hermed skal være beskrevet i den lokale uddannelsesplan.

Skolen skal også give elev og virksomhed mulighed for at vælge valgfri 
specialefag på andre skoler, hvis der er et valgfri specialefag, som skolen ikke 
selv kan udbyde.

Valget af valgfri specialefag skal fi nde sted inden for det første år af elevens 
uddannelsesforløb efter grundforløbet. Elevens valg af valgfri specialefag skal 
fremgå af elevens uddannelsesplan. 

Hvis der efterfølgende aftales erhvervsrettet påbygning, skal elevens uddan-
nelsesplan tilrettes derefter.
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Brug muligheden for at sammensætte

VALGFRI 
 SPECIALEFAG

for specialet

GULVLÆGGER
 2-6 uger efter eget valg



Brug de valgfri specialefag 

Elev og virksomhed skal selv bestemme en del af den undervisning, eleven 
skal igennem i hovedforløbet på erhvervsskolen.

Mindst 2 uger af skoleundervisningen er nemlig afsat til valgfri specialefag. 
Hvilke fag eleven skal have, afgør elev og virksomhed i samråd med skolen.

Elev, virksomhed og skole kan ud fra oplysningerne i elevens logbog og 
virksomhedens ordrebeholdning vælge at supplere arbejdsopgaverne i prak-
tiktiden med de valgfri specialefag, der har et indhold, som virksomheden 
ikke umiddelbart kan tilbyde, så eleven kan lære de fl este faglige opgaver.

Udover disse 2 ugers obligatorisk undervisning på hovedforløbet, er der 
yderligere mulighed for, at elev og virksomhed kan vælge op til 4 ugers ekstra 
undervisning i valgfri speciale-fag – gennem såkaldt erhvervsrettet påbyg-
ning.
Der ydes lønrefusion for elever, der deltager i erhvervsrettet påbygning efter 
gældende AER satser, fuldstændig som på øvrige skoleophold.

I forbindelse med erhvervsrettet påbygning kan der vælges mellem alle de 
valgfri specialefag, der er beskrevet i uddannelsen.

Her er kun omtalt de valgfri specialefag, det faglige udvalg for uddannelsen 
anbefaler til gulvlæggerspecialet.

Kontakt den lokale erhvervsskole, hvis I vil vide mere om jeres valg af valgfri 
specialefag og erhvervsrettet påbygning.

Valgfri specialefag anbefalet gulvlægger

Montering, reparation, afslibning og efterbehandling af træ-, 
brædde- og parketgulve ................................................................... 1 uge

Vådrumsvinyl – GVK .......................................................................... 1 uge

Flisearbejde og vådrumssikring .........................................................  1 uge

Komplicerede belægningsteknikker .................................................. 1 uge

Tæppebelægninger m. komplicerede intarsia ..................................... 1 uge

Fuger - fugning ved vinduer og døre +  Epoxy .................................. 1 uge

Montering af vinyl på skråvægge + Installationsgulve ....................... 1 uge

Kombination af:

Vægbeklædning –buet gips ............................................................... 2 dage

Bæredygtigt byggeri – byggematerialers livscyklus ...........................  3 dage

Isolering – BR og varmetabsberegning ............................................. 3 dage

Komplicerede og dekorative parketbelægninger ............................... 1 uge

Specielle spartelopgaver ................................................................... 1 uge




