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… det handler om at blive involveret
og engageret i processen!



Arbejd ude i marken
I denne pjece får I inspiration til at tilrettelægge og gennemføre designede AMU-

forløb på byggepladser – hvor kompetenceudviklingen med det samme bidrager

til en bedre byggeproces. 

I byggeriet er der – med rigtig gode resultater – eksperimenteret med at bidrage

til kompetenceudviklingen, hvor den i forvejen finder sted. Ude i marken – i virk-

somhederne og på byggepladserne. 

Og det er sket på en måde, så de involverede virksomheder og medarbejdere fak-

tisk ikke tænker på forløbene som efteruddannelse. De ser det som en forbedret

byggeproces.

Skab motivationen
Projektet BygSoL har vist vejen. Over en treårig periode fra 2004 til 2007 eksperi-

menterede projektet med at skabe samarbejde og læring i byggeriet. Mere end

25 byggepladser var involveret, og resultaterne fra projektet er ikke til at tage fejl

af: 

Det er motiverende at deltage i AMU, når kompetenceudviklingen tager udgangs-

punkt i de problemstillinger, som man brænder for at få gjort noget ved …

… logistikken på byggepladserne eksempelvis. Eller samarbejdet og kommuni -

kationen mellem fagene og mellem byggeledere og folkene på pladsen. Eller det

fysiske arbejdsmiljø. Eller …   



Bliv samarbejdspartner
Har I lyst til at skabe motivationen for at deltage i AMU, så mød virksomheder og

medarbejdere helt åbent. Tag afsæt i virksomhedernes konkrete problemstillinger

og design forløbene ud fra det. 

I bliver en slags forandringsagenter ude i marken, hvor I løbende tilpasser de plan-

lagte aktiviteter i forhold til udviklingen på byggepladsen.

I får byggepladsen og det daglige arbejdsliv på pladsen som virkefelt. I leverer ikke

kurser. I skaber kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med virksomheder og

medarbejdere. 

Brug AMU-mål 
Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri (BAI) har omsat de kon -

krete erfaringer fra BygSOL-projektet til fire AMU-mål: ”Opstart af bygge- og 

anlægsprojekter”, ”Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen”,

”Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen” og ”Byggepladslogistik”.  

Sammen med en række andre AMU-mål kan I bruge målene til at tilrettelægge 

forløb i AMU-regi, der rammer direkte og løsningsanvisende ned i dagligdagens

problemstillinger. Og som for de involverede medfører kompetenceudvikling, der

rækker ud i fremtiden. 

Dette inspirationsmateriale giver eksempler på, hvordan I kan gøre det.

Inspirationsmaterialet indeholder fem eksempler på, hvordan AMU kan 

bidrage til en bedre byggeproces. Vil I have flere detaljer, så gå ind på

www.ebai.dk, hvor I kan hente et inspirationsmateriale, og hvor der er

mange flere oplysninger til det videre arbejde. 

God arbejdslyst! 



TILBUD TIL VIRKSOMHEDER      CASE 2 

Er jeres nye plads en vanskelig udfordring? 
Vi kan hjælpe med at trimme byggepladsen!
Et byggeri skal gennemføres, hvor der faktisk ikke er plads til det – dårlige tilkørselsforhold, ringe

muligheder for oplagring af materialer osv. Der er enighed om at tage det som en udfordring.

Byg forløbet op omkring følgende uddannelsesmål: 

Nummer: Titel: Svarer til:

43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter 1 dag

43578 Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen 3 dage

43749 Byggepladslogistik 2 dage

40509 Sjakbajs – Planlægning og styring i byggeriet 3 dage

Nummer: Titel: Svarer til:

43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter 1 dag

43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen 2 dage

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER      CASE 1 

Skal I starte op på en ny byggeplads? 
Lad os være med til at skabe samarbejdet på byggepladsen
En byggeplads skal startes op, og der er enighed om at få effektivitet, godt arbejdsmiljø og tvær -

fagligt samarbejde til at gå op i en højere enhed. 

Byg forløbet op omkring følgende uddannelsesmål: 



Nummer: Titel: Svarer til:

43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter 1 dag

43578 Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen 3 dage

43749 Byggepladslogistik 2 dage

45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 dage

Nummer: Titel: Svarer til:

43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter 1 dag

45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 dage

43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen 2 dage

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER      CASE 4 

Har I et byggeprojekt med meget høje krav til produktet? 
Vi kan bidrage til at skabe den faglige kvalitet!
Dette kan være et tilbud til en byggeplads, hvor bygherrens primære fokus er højst mulige kvalitet.
Det stiller særlige krav til de faglige kompetencer og til det tværfaglige samarbejde. 

Byg forløbet op omkring følgende uddannelsesmål: 

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER      CASE 3 

Er det afgørende, at der bygges fejlfrit og afleveres til tiden?
Vi kan medvirke til at sikre, at det sker! 
I en byggesag er det særligt vigtigt, at der afleveres mangelfrit til tiden. I kan tilbyde at etablere 
en samarbejdsproces på byggepladsen, der har netop det som omdrejningspunkt.

Byg forløbet op omkring følgende uddannelsesmål: 



Nummer: Titel: Svarer til:

40507 Sjakbajs – Ny i rollen som sjakbajs 4 dage

40509 Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 3 dage

43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen 2 dage

44871 Udførelse af APV m.v. i små bygge- og anlægsvirksomheder 2 dage

40510 Sjakbajsen som leder 2 dage

43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter 1 dag

Hent mange flere detaljer om disse tilbud fra AMU på
www.ebai.dk

Varighed
Husk virksomhederne på, at en varighed på fx 1 dag ikke betyder 1 dags kursus, men at
det kan gennemføres på mange forskellige måder – fx som splitkursus med nogle timer
hver uge.

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER      CASE 5 

Skal kommunikationen på byggepladsen være i top? 
Vi kan bidrage til at skabe kulturen!
Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for, at den effektive byggeproces skal sikres ved, 
at alle kommunikerer konstruktivt med hinanden på byggepladsen. AMU har redskaberne.

Byg forløbet op omkring følgende uddannelsesmål: 



Dette inspirationsmateriale er

skrevet til AMU’s undervisere,

men må gerne læses af andre.

www.ebai.dk


