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Baggrund 

 
Der er i de kommende år et stigende behov for arbejdskraft inden for kloakeringsområdet, da der er et 
stort efterslæb med kommunale og private kloakrenoveringer, med risiko for forurenet grundvand og miljø. 
Kloakrørlæggerområdet kræver autorisation, som man får gennem erhvervelse af rørlæggerbevis. Dette 
opnås ved at gennemføre kloakrørlæggeruddannelsen, der er opbygget af en række AMU-uddannelsesmål. 
Uddannelsen er altså central for at kvalificere arbejdskraft til området. Uddannelsen er forholdsvis 
teoritung, og en analyse foretaget af Kloaksektionen i Dansk Byggeri1

 

 2005 peger på, at der ønskes mere 
praktisk orienteret indhold i uddannelsen. Analysen viser, at nogle unge bliver skræmt af teori og, at mange 
af kurserne ikke tilgodeser medarbejdere med læse- og skrivebesvær. Samtidig efterlyses et større fokus på 
f.eks. tegningsforståelse, detaljelæsning og kvalitetsstyring. 

Baggrunden for projektet var således at tilbyde nogle læringsformer og undervisningsmåder, der kunne 
tilgodese målgruppens forudsætninger og behov i forhold til kravene og indholdet i uddannelsen frem mod 
rørlæggerbeviset. 
 
Tanken var i udgangspunktet at anvende SecondLife som platform. Men da der fra andre projekter var 
blandede erfaringer med hensigtsmæssigheden i SecondLife som undervisningsplatform, og vi samtidig 
havde meget positive erfaringer med kombination af tjenester og platforme, valgte vi at forfølge en 
afprøvning af Facebook, Google-tjenester mv. som fundament. 
 
 Vi er opmærksomme på, at SecondLife fungerer i læringsøjemed på nogle områder. Men i kortere 
undervisningsforløb er selve etableringen af avatarer, teknikken og betjening/fuktionaliteter simpelthen for 
tidskrævende. Vi vurderer, at det ville virke hæmmende på undervisningen/læringen. 
 
Vi valgte at skabe en interaktiv platform med Facebook som fundament.  Sigtet var at tilbyde en mere 
fleksibel undervisningsmåde, der inddrager kursisterne på nye måder sammenlignet med en mere 
traditionel skoleundervisning. Derfor har projektet udviklet et undervisningskoncept, der anvender 
mulighederne i web 2.0. 
Udviklingen er sket i samarbejde med Learnmark, Horsens, og er koordineret og inspireret af BAI´s TUP-
projekt 2009 ”Det virtuelle AMU-Center”. Erfaringerne fra de to projekter leder til mange af de samme 
overvejelser og konklusioner. Derfor henviser vi også venligst til afrapporteringen af dette projekt, som er 
afrapporteret 1. april 2012. 
 

Formål 

Det overordnede formål med projektet har været at skabe et fleksibelt og attraktivt uddannelsestilbud til 
AMU-målgruppen, der fremmer læring og transfer. Der har ikke været det samme fokus på mulighederne i 
nye medier i undervisningen, virtuelle platforme, blended learning,  e-learning mv. i AMU, som på andre 
uddannelsesområder. Årsagerne skal muligvis findes i forudindfattede meninger om faglæreres og AMU-
kursisters IKT-beredskab, en mening om at praksisrettet undervisning ikke harmonerer med anvendelse af 
elektroniske platforme og kort og godt at det er for besværligt og tager tid fra undervisningen. Kravet i 

                                                 
1 www.kloaksektionen.dk/web/sektioner/kloaksektionen/dokumenter.nsf/ 
Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet 

http://www.kloaksektionen.dk/web/sektioner/kloaksektionen/dokumenter.nsf/�
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projektet var derfor at platformen skulle være et middel til at gøre undervisningen og læringen bedre, 
lettere, sjovere, og ikke virke som en bremse eller barriere for kursisterne eller faglærerne. 
 
Nedenfor findes Learnmark, Horsens afrapportering af projektet. 
 

Konklusioner 

 
På baggrund af projekterfaringerne vil vi konkludere følgende: 
 

− Platformen er et godt supplement til den traditionelle undervisning, men skal ikke stå alene eller 
erstatte holdundervisning 

− Platformen er hensigtsmæssig når det gælder deling af faglige informationer og ressourcer, men 
fremmer samtidig det sociale, som igen er en væsentlig forudsætning for et godt 
undervisningsmiljø 

− På platformen kan ressourcerne bevares og netværket videreføres efter at uddannelsen er 
afsluttet. Det mener vi kan bidrage til øget transfer af det lærte til arbejdet i virksomhederne 

− Det er en fordel, at de fleste kender tjenesterne og platformene i forvejen. De er langt hen ad vejen 
fortrolige med funktionaliteterne og mulighederne i forvejen, men har ikke brugt det i formel 
læringssammenhæng 

− Platformen fremmer uformel læring, fordi kursisterne bidrager og er medproducenter af 
undervisningsmaterialerne, hjælper hinanden, lærer i forskellige tempi i kontrast til mere formel 
læring, som snarere er karakteriseret ved samme stof på samme tid, sted og med samme 
læringshastighed 

 
Mere generelt mener vi, at der er gode perspektiver i at supplere ”ordinær” undervisning med nye medier, 
fordi deltagere med forskellige forudsætninger motiveres, fastholdes og gennemfører uddannelserne. 

Tilgang til anvendelse af nye medier i dette projekt viser, at faglærere kan tage udgangspunkt i 
deres eget ”ståsted” og så at sige udvikle videre efter evne og behov. Modellen kan skaleres op og 
ned, og vil under alle omstændigheder være under stadig forandring. 

Samlet set vil vi på baggrund af de to projekter fremhæve disse elementer: 

- Problemer med at læse og stave er ikke en barriere i uddannelsen, fordi der er flere medier til 
rådighed, og fordi kursisterne selv kan være med til at producere undervisningsmaterialerne. 

- Fleksibilitet og tilgængelighed: Materialer kan bruges uafhængigt af tid og sted, når man har en 
computer/internetforbindelse eller smartphone til rådighed. 

- Øget mulighed for differentieret undervisning, der tilgodeser kursisters forskellige forudsætninger 
og læringsstile. 

- Mulighed for løbende og dynamisk udvikling. De virtuelle materialer (objekter) og de virtuelle 
undervisningsrum kan løbende ændres efter behov. 

- Mulighed for at fange interessen hos kursisterne, da de oplever, at undervisningsmetoderne tager 
udgangspunkt i kursisternes praksis og tilgang til læring, og kobles tættere til det daglige arbejde i 
virksomheden. 
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- Konceptet giver mulighed for at anvende mange typer medier i læringsøjemed. Medier kan vælges 
til eller vælges fra. Kursisterne kan tage f.eks. billeder, optage film etc. som dokumentation, input 
til det faglige indhold i kurset. Platformen bliver både en personlig og kollektiv læringsportfolio. 

- ”Holdånd” og videreførelse af (fagligt) netværk i fritiden og efter at uddannelsen er afsluttet. 

Nedenfor følger Learnmark Horsens afrapportering af projektet med bilag 1 og 2. 

Derefter følger bilag 3 og 4, som viser digitalisering af kloakrørlæggeruddannelserne og faglæreruddannelse 
i samme. 
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Forord 
Denne rapport omhandler projektet ”Undervisning af kloakrørlæggere med 

udgangspunkt i IKT-platforme”, som er et led i udforskningen af, hvordan 

de nye teknologier kan anvendes i undervisningen. Projektet blev afviklet i 

efteråret 2011 fra uge 44-50 på Rørlæggeruddannelsen ved Learnmark 

Horsens med undertegnede som lærer. 

Der har i de senere år været fokus på begrebet e-læring, og på hvordan e-

læring kan udvikle pædagogikken og understøtte læring og undervisning. 

Der foreligger en række forskningsrapporter om emnet, bl.a. ”E-læring i 

AMU” af Lone Dirkinck-Holmfeld m.fl., som dels viser, at e-læring er et vidt 

begreb, men også, at e-læring hele tiden udvikler sig i takt med, at nye 

teknologier ser dagens lys. Med udbredelsen af internettet og de nye web 

2.0 teknologier, som især de yngre kursister er fortrolige med, er det op-

lagt at afprøve et socialt medie som Facebook i et undervisningsforløb. 

AMU Nordjylland har i projektet ”Det virtuelle AMU Center” på Betonma-

geruddannelsen etableret en platform, hvor eksisterende undervisnings-

materiale anvendes og integreres, hvor det muligt og hensigtsmæssigt.   

Formålet med dette projekt er med udgangspunkt i modellen fra ”Det vir-

tuelle AMU Center” at afprøve brug af Facebook på Rørlæggeruddannel-

sen. Der er konkret tale om at afprøve Facebook som et redskab for kom-

munikation og samarbejde, både mellem lærer og kursister og kursisterne 

imellem. Desuden skal Facebook fungere som et sted, hvor der er fælles 

adgang til ressourcer og informationer, samtidig med at det skal fungere 

som et uformelt læringsnetværk. 

Denne rapport opsamler erfaringer fra projektet. Jeg har fokuseret på at 

beskrive processen i forløbet, da dette forhåbentlig kan medvirke til at vi-

deregive de erfaringer, som er opsamlet undervejs. 

 

Jørn Andersen, kloakfaglærer, Learnmark Horsens, februar 2012 
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Resume af rapporten 

• Kapitel 1 - Rammerne for projektet beskriver, hvilke elementer der 

skal indgå i forløbet. Opgaven går kort fortalt ud på at afprøve Fa-

cebook som platform efter den model, der anvendes på Betonma-

geruddannelsen ved AMU Nordjylland. Der redegøres derfor kort 

for de betingelser, som Betonmageruddannelsen opstiller for de 

værktøjer, som bruges i forbindelse med virtuel undervisning. 

 

• Kapitel 2- Indledende overvejelser redegør for de uformelle drøftel-

ser i faglærergruppen om de sociale mediers egnethed i undervis-

ningen. Her berøres også den udbredte diskussion om, hvorvidt 

Facebook i klasselokalet er godt eller skidt. Den overordnede kon-

klusion på drøftelserne med faglærerkollegerne er, at Facebook til-

byder en platform for det sociale og faglige fællesskab med mulig-

hed for erfaringsudveksling og videndeling. Endvidere, at Facebook 

kan bruges som et nyttigt supplement til undervisningen, men ikke 

erstatte denne. 

 

• Kapitel 3 - Deltagerne giver en karakteristik af holdet med hensyn til 

aldersspredning og forudsætninger. Aldersmæssigt er spredningen 

27 år til 60 år, men ellers er holdet atypisk. Der er kun syv deltage-

re, og deres faglige forudsætninger er langt bedre end normalt. Der 

er fx ingen med læseproblemer. 

 

• Kapitel 4 – Forberedelser handler om, hvordan jeg selv greb forlø-

bet an. Jeg er 61 år og i øvrigt en habil IT-bruger, men Facebook 

havde jeg ikke brugt før. Jeg brugte derfor nogen tid på at sætte 

mig ind i Facebooks funktionaliteter, og i kapitlet beskrives ret detal-

jeret, hvordan jeg konkret gik til værks med oprettelse af gruppen. 

Dette med henblik på at give mine erfaringer videre til de faglærere, 

for hvem Facebook er et uprøvet redskab. 
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• Kapitel 5 – Opstart redegør for de hidtidige erfaringer på Learnmark 

Horsens med digitalt undervisningsmateriale i Rørlæggeruddannel-

sen og beskriver deltagernes reaktion på at skulle anvende Face-

book som led i undervisningen. Mens de yngre allerede er fortrolige 

med Facebook, er der nogen bekymring blandt de ældre. Der afta-

les ’spilleregler’ for sprogbrug og fortrolighed. Det beskrives, hvor-

dan kursisterne bliver medlemmer af gruppen, herunder hvordan de 

indbyrdes hjælper hinanden 

 

• Kapitel 6 – Konkret brug af Facebookgruppen fortæller med ek-

sempler hvordan og til hvad henholdsvis faglærer og kursister har 

brugt gruppen.   

 

• Kapitel 7 – Kursusafslutning sammenfatter den afsluttende skriftlige 

evaluering på Viskvalitet.dk og den mundtlige evaluering på klas-

sen. Evalueringen er positiv. 

 
• Kapitel 8 – Konklusion. Facebookprojektet har været en gevinst for 

både underviser og deltagere på rørlæggerholdet, men kan blive en 

endnu større gevinst for uddannelser af længere varighed.  
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Kapitel 1 - Rammerne for projektet 
Ifølge opdraget skulle følgende aktiviteter indgå i projektet:  

• Fastlæggelse af deltagere (faglærere) fra Learnmark 

• Etablering af platform efter samme model som AMU Nordjylland 

anvender på Betonmageruddannelsen i projektet ”Det virtuelle AMU 

Center” (dvs. Facebook som fundament, diverse Googleapps, an-

vendelse af Youtube mv.) Eksisterende undervisningsmateriale an-

vendes og integreres, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt 

• Afprøvning af redskabet på et vist antal kursister/hold (skal fastlæg-

ges) 

• Løbende erfaringsopsamling internt (BAI og Learnmark) 

• Formidling af erfaringer til mindre følgegruppe bestående af faglæ-

rere. 

 

Betonmagermodellen opstiller nedenstående betingelser for de værktøjer, 

som bruges i forbindelse med virtuel undervisning: 

• Skal være genkendelige 

• Må ikke standse læringen 

• Skal give mulighed for online dialog og fælles rum 

• Skal kunne vise og dele ”skærme” 

• Skal helst være freeware, så eleverne også kan bruge værktøjerne 

privat 

• Må ikke være en tidrøver for undervisningen. 

 

Kapitel 2 - Indledende overvejelser 
Forud for opstarten pågår mange uformelle drøftelser med faglærerkolle-

ger om, hvordan forløbet kan planlægges og udføres. To kolleger har i juni 

2011 deltaget i et faglærerkursus om Betonmageruddannelsen i Aalborg 

og har derfor kendskab til pilotprojektet. Andre er meget interesseret i per-

spektiver og problemstillinger vedrørende inddragelse af Facebook i un-

dervisningen, og selv har jeg haft stort udbytte af flere møder med Torben 

Dybdahl fra Betonmageruddannelsen i Aalborg. 
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En Googlesøgning på ”facebook+undervisning” giver talrige eksempler på 

problemer og bekymringer. 

”Facebook forstyrrer undervisningen”, ”Facebook, e-mail og nyhedsjagt 

stjæler opmærksomheden fra undervisningen”, ”Brug af Facebook og 

YouTube forstyrrer sidemanden” for blot at nævne nogle få af overskrifter-

ne. 

Nogle skoler har helt lukket af for adgangen til Facebook, mens andre har 

investeret i programmer, som gør det muligt for underviseren at overvåge 

elevernes skærmbilleder. 

At de kvikke elever omgår restriktionerne ved at anskaffe sig en smart-

phone, som giver uhindret adgang til Internet, siger lidt om perspektiverne 

for sådanne tiltag. 

 

Der er i faglærergruppen bred enighed om, at sociale medier som Face-

book kan forbedre undervisningsmiljøet ved at bidrage til at skabe samhø-

righed på holdet. En vigtig forudsætning for et godt undervisningsmiljø er, 

at eleverne trives socialt, dvs. at de har det godt med hinanden og med 

læreren. Facebook tilbyder en konkret platform for det sociale og faglige 

fællesskab med mulighed erfaringsudveksling og videndeling, og det hele 

kan nemt genfindes. 

Endvidere mener vi i faglærergruppen, at Facebook skal bruges som et 

nyttigt supplement til undervisningen. Det er ikke meningen, at Facebook 

helt eller delvis skal erstatte undervisningen som den normalt foregår. Ek-

sempelvis må der ikke være vigtige oplysninger, som eleverne kun har 

adgang til via opslag på Facebook. Til gengæld er der mulighed for at 

minde om vigtige ting, som har allerede har stået på tavlen eller er blevet 

sagt i undervisningslokalet. Uddybende forklaringer til en kortfattet under-

visningsplan eller annoncering af ændringer i undervisningsplanen er an-

dre anvendelsesmuligheder. At alle i gruppen får besked, når nogen har 

fødselsdag, er en ikke uvæsentlig detalje. 
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Hvis faglæreren i forvejen har en Facebookprofil, bør der oprettes en sær-

lig profil til formålet, så man ikke behøver at dele sine familiebilleder og 

personlige meninger med kursisterne. 

 

Endelig er der enighed om, at Facebookgruppen skal oprettes og styres af 

faglæreren. Det må kun være faglæreren, som kan tilføje medlemmer til 

gruppen, og faglæreren har ansvaret for, at eventuelle uheldige opslag 

fjernes. Gruppen skal være et sted, hvor man kan udtrykke sig frit uden at 

risikere offentliggørelse via søgemaskiner. 

 

Kapitel 3 - Deltagerne 
Projektet omfatter afprøvning af Facebook som supplement til undervis-

ningen på et 7-ugers kloakrørlæggerkursus med 7 deltagere i perioden 31. 

oktober til 16. december 2011. Undervisningen foregår på Learnmark Hor-

sens på Vejlevej 150 i Horsens. 

 

Kurset er en af mulighederne for at opnå kompetencer, som opfylder auto-

risationslovgivningens krav til personer, der skal forestå det praktiske klo-

akarbejde, når kloakmesteren ikke selv er til stede på arbejdspladsen. 

Desuden udgør kurset den første del af kloakmesteruddannelsen. 

 

Kloakrørlæggeruddannelsen er et 7 ugers kursus med ca. 3 ugers praktik 

og ca. 4 ugers teori. 

 

Der er normalt en stor aldersspredning på uddannelsen, og bortset fra, at 

der på dette hold ikke er nogen helt unge, er aldersfordelingen som den 

plejer. Fire deltagere er mellem 27 og 31 år, og de øvrige er henholdsvis 

39, 43 og 60 år gamle. 

 

Ellers er det aktuelle hold ikke typisk. Dels er et hold med kun 7 deltagere 

usædvanligt lille, dels er deltagernes forudsætninger langt bedre end nor-

malt, hvor en stor del typisk er kortuddannede. 
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Seks af deltagerne har en boglig uddannelse ud over folkeskolens 10. 

klasse. Desuden har flere faglige uddannelser som murer, tømrer, butiks-

assistent og vvs’er. To af deltagerne har uafsluttede uddannelser som 

maskinmester og gvs-tekniker bag sig. Fire af deltagerne har erfaring med 

praktisk kloakarbejde, og tre har eller har haft selvstændig virksomhed. 

Den ældste af deltagerne har meget lidt erfaring med pc-brug. De andre er 

alle vant til at bruge IT til mail, Internet, regnskab og andet, og fem af del-

tagerne er rutinerede pc-brugere. Tre har endog lært at tegne i acad i for-

bindelse med tidligere uddannelser. 

 

Helt usædvanligt er det, at ikke en eneste af deltagerne har problemer 

med at læse, skrive og regne, og at alle 7 går til det teoretiske stof med 

stor lyst og interesse.  

  

Kapitel 4 - Forberedelser 
Da jeg ikke selv havde erfaring med Facebook, brugte jeg nogen tid på at 

sætte mig ind i, hvad det handler om, dels ved at kigge familie, venner og 

kolleger over skulderen, dels ved at læse Facebookvejledninger. 

 

Inden kursusstart oprettede jeg en Facebookgruppe med navnet Kloakrør-

lægger 2011, og fremgangsmåden følger her:  

Jeg oprettede en gratis Google-mailkonto med navnet Kloak Jorn, og med 

gmail-adressen kloakjorn@gmail.com oprettes en Facebookprofil. Det 

eneste man behøver at oplyse er et navn, en mailadresse og alder. 

Fra Facebookprofilen forsøger jeg at oprette en Facebookgruppe, men det 

viser sig, at uden Facebookvenner går det ikke at oprette en gruppe. Da 

man kun kan oprette en enkelt Facebookprofil pr. mailadresse opretter jeg 

endnu en gratis Google-konto med navnet Jorn Kloak, som bruges til at 

oprette endnu en Facebookprofil. Derefter anmoder Kloak Jorn om at blive 

ven med Jorn Kloak, og da jeg nu har en ven på Facebook kan jeg oprette 

en gruppe. 

 

mailto:kloakjorn@gmail.com�
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Feltet med gruppens navn udfyldes, og når der klikkes på feltet med med-

lemmer vil Facebook vise alle de venner man har. Jorn Kloak tilføjes, der 

klikkes på knappen OPRET og gruppen er oprettet. Som standard opret-

tes en lukket gruppe, men der er mulighed for at vælge en åben, lukket 

eller hemmelig gruppe. 

En åben gruppe kan fremsøges af alle, og alle kan læse opslagene i grup-

pen. En lukket gruppe kan ses af alle, men kun medlemmer kan læse op-

slagene i gruppen. En hemmelig gruppe er usynlig for alle andre end 

gruppens medlemmer. 

Den der har oprettet gruppen er automatisk gruppens administrator og kan 

ændre indstillingerne for gruppen, herunder bestemme hvem der er admi-

nistrator. 

 
 

Under Indstillinger øverst til højre vælges rediger gruppe. Her kan man 

ændre gruppens navn, ændre indstilling for åben, lukket eller hemmelig, 

vælge hvem der kan godkende nye medlemmer, hvem der kan lave op-

slag i gruppen mv. 
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Jeg vælger, at kun jeg som administrator kan tilføje nye medlemmer, men 

alle medlemmer kan lave opslag i gruppen. 

 

Belært af erfaringerne fra Betonmageruddannelsen i Aalborg, hvor det he-

le på et tidspunkt brød sammen, da læreren selv forsøgte at oprette mail-

konti og Facebookprofiler for et helt hold, venter jeg med dette til holdet er 

mødt og kan gøre det selv. 

 

Inden opstarten oprettede jeg et Google Site for at have en gratis central 

lagerplads til opbevaring af undervisningsmaterialer, hvor kursisterne kan 

hente, hvad de har behov for. Systemet er enkelt at håndtere, og det hele 

fungerer udmærket, også når det gælder meget store filer, men en ulempe 

er efter min mening at kursisterne skal være logget ind på deres Google 

konto for at komme ind på siden. Det betyder, at når jeg lægger et link til 

en fil på Facebookgruppen, virker linket kun hvis man er logget ind på den 

rigtige konto med den rigtige mailadresse. Da jeg selv opfordrer til at op-

rette mere end en googlekonto, hvis man har en i forvejen, ser jeg dette 

som en irriterende og unødig komplikation. Efter at have stiftet bekendt-

skab med Dropbox, som på en enkel og elegant måde opfylder alle mine 

behov, var enhver tvivl borte, og Google Sitet kom aldrig i brug. Af samme 

grund har jeg ikke undersøgt mulighederne i andre gratis cms-systemer 

som fx Joomla og det meget udbredte Wordpress. 
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Kapitel 5 - Opstart 

Digitalt undervisningsmateriale 
Alle undervisningsmaterialer til Rørlæggeruddannelsen er digitaliseret og 

kan hentes på http://materialeplatform.emu.dk/materialer (Materialeplat-

formen). 

 

På Learnmark Horsens har vi haft materialerne til rådighed længe, fordi de 

er udviklet her på skolen af Peter Hjortdal Andersen, og de blev afprøvet 

første gang på et rørlæggerhold i november/december 2010. Skønt der 

var mulighed for at få rørlæggermappen udleveret i papirform valgte alle 

15 deltagere dengang at bruge det digitale materiale. Deltagerne, særlig 

de læsesvage, så en klar fordel i muligheden for at kunne fritekstsøge i 

materialet og klippe/klistre svarene ind i opgavebesvarelserne. En undta-

gelse var projekteringsopgaverne, som langt de fleste tegnede i hånden, 

fordi de færreste havde forudsætninger for at bruge acad. 

 

Rørlæggeruddannelsen er nu udvidet med 3 dage beregnet til undervis-

ning i acad, og det er et krav at der tegnes i acad på uddannelsen. 

Mit kendskab til acad er ikke godt nok til at jeg selv kan give en forsvarlig 

introduktion til programmet, så derfor blev jeg i 3 dage bistået af en rigtig 

acad-lærer. Jeg fornemmede, at kursisterne hyggede sig med, at også jeg 

jævnligt bad om at få noget gentaget. 

 

Deltagere, som ikke kender til acad i forvejen, finder det meget vanskeligt i 

starten, og alle synes at arbejdsbyrden generelt er stor på uddannelsen, 

men ingen tvivler på, at fremtiden er digital. Der er således ingen egentlig 

modstand imod digitaliseringen. Undervejs var jeg nødt til at gøre tre af de 

ti projektopgaver frivillige, fordi jeg vurderede, at arbejdspresset blev for 

stort for nogle af deltagerne. Rørlæggeruddannelsen er et totalt strukture-

ret uddannelsesforløb. Se undervisningsplan, Bilag 1. 

http://materialeplatform.emu.dk/materialer�
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Facebook 
I det ellers stramme program er der sat god tid af til en snak om Facebook 

og specielt anvendelse af Facebook i undervisningen. De fem yngste af 

deltagerne har i forvejen en Facebookprofil eller kender Facebook og er 

alle helt med på ideen. Den ældste deltager virker en smule bekymret, 

men accepterer, da han får forklaret og forstår, at ingen andre end holdet 

kan se, hvad der foregår i Facebookgruppen. Det er ikke meningen, at 

arbejdsgiveren skal kunne kigge en over skulderen. Hans kommentar til 

det sidste: ”Det var da meget værre, hvis de ansatte kunne”. 

Til spørgsmålet om gruppen skal være lukket eller hemmelig vil den sam-

me deltager gerne have gruppen så hemmelig som muligt. Det accepteres 

af alle andre, idet de fleste finder det ligegyldigt, om gruppen er lukket eller 

hemmelig. 

Jeg gør for en ordens skyld opmærksom på, at man i princippet aldrig skal 

skrive noget på Internet, som ikke alle må se, at ringeagtsytringer og an-

dre stødende opslag ikke må forekomme og at sådanne, hvis de alligevel 

forekommer, vil blive fjernet. 

Jeg beder deltagerne om at oprette en Google-mailadresse og en Face-

bookprofil specielt til formålet. Fem har oprettet en profil inden jeg er fær-

dig med at forklare, og de hjælper så de sidste to, som har problemer med 

at forstå de engelske instruktioner på skærmen eller svært ved at indtaste 

et password uden at kunne se, hvad de skriver. 

Da profilerne er klar, sender jeg en venneanmodning til alle, og da jeg har 

fået anmodningerne bekræftet, tilføjer jeg alle mine venner til gruppen 

Rørlægger 2011. 

Det hele er gået meget hurtigere og mere smertefrit end jeg havde forud-

set, og da først formaliteterne er på plads har ingen af deltagerne proble-

mer med at bruge Googlemailen eller Facebookprofilen. I løbet af ingen tid 

er alle på holdet blevet Facebookvenner med alle. 

 

Kapitel 6 – Konkret brug af Facebookgruppen 
Jeg opfordrer til at bruge gruppen flittigt med fagligt relevant stof som fotos 

og beretninger fra ”det virkelige liv”, og for at vænne deltagerne til at bruge 
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gruppen har jeg besluttet at lægge et opslag op hver morgen. Det virker 

efter hensigten. 

 
Det er mit indtryk, at alle som det første går ind og ser morgenopslaget, 

skønt det som regel blot indeholder en gentagelse af, hvad der står i un-

dervisningsplanen. Den ældste deltager, som møder tidligt, kommenterer 

jævnligt mit opslag med: ”Nå, du har allerede været der”. 

 

Den første dag lægger jeg links til undervisningsplan, rørlæggermappe 

med kompendier, opgavesamlinger mm. op i gruppen. Det gøres ved 

hjælp af det gratis program Dropbox. I Dropbox lægges filerne i public-

mappen, og når der højreklikkes på filen og under menupunktet ”Dropbox” 

vælges ”Make public link”, lægger programmet et link til filen på klippebor-

det. Linket kan derefter klistres ind i Facebookgruppen eller i en mail, og 

kun hvis man har adgang til linket kan filen tilgås. 

 

Her giver Facebookgruppen allerede den første dag en tidsbesparelse. 

Filen med rørlæggermappen er fx for stor til at sende med e-mail, så den 

ville ellers skulle distribueres ved at sende en usb-pind rundt i klassen. 

Når der er mange på holdet går der meget tid med den slags. Metoden 

med at anvende publicmappen i Dropbox betyder, at kursisterne ikke selv 

behøver at have Dropbox installeret på egen pc. 

Ud over en gennemgang af indholdet i rørlæggeruddannelsen gennemgås 

den første dag desuden en oversigt over hele kloakmesteruddannelsen 

samt hvad der står om rørlæggeruddannelsen i autorisationslovgivningen. 

Disse dokumenter ville kursisterne normalt blot få at se via projektoren i 

klassen, men nu er der linket til dem, og de kan nemt genfindes. 
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Under forløbet bruger jeg gruppen til opslag med links til supplerende un-

dervisningsmaterialer, som ikke ligger i rørlæggermappen, links til svar på 

emner som har været til diskussion på klassen, i praktikhallen eller i kanti-

nen, når vi står i kø ved kassen. Også ved ændringer i undervisningspla-

nen, som ikke kan gentages for ofte, er Facebookgruppen velegnet. 

Nogle eksempler i tilfældig rækkefølge: 
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Deltagerne bruger gruppen til diskussionsoplæg, til at meddele, hvorfor 
man kommer for sent eller slet ikke når frem, til at sige tillykke med fød-
selsdagen og i praktikundervisningen til fotos fra praktikken. 

Nogle eksempler: 
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Kapitel 7 - Kursusafslutning 
Da Rørlæggerkurset er ved at være slut, træder jeg tilbage som admini-

strator og overlader Facebookgruppen til holdet. Jeg har fra starten gjort 

klart for holdet, at gruppen er deres, når kurset er slut, og det har alle væ-

ret indforstået med. Det betyder ikke, at jeg ikke vil deltage i gruppen så 

længe jeg finder indholdet acceptabelt, men det er holdet, som bestemmer 

hvem der skal være med i gruppen, og hvem der ikke skal. 

Evaluering 
Den afsluttende evaluering af kurset på Viskvalitet.dk er positiv. Alle har 

været tilfredse med et veltilrettelagt kursusforløb og synes de har lært 

hvad de skulle. En deltager giver udtryk for, at kurset pga. acad har været 

for presset. Se Bilag 2. 

 

Også mundtligt udtrykker deltagerne tilfredshed med kurset, men de fleste 

(de der ikke i forvejen kendte til AutoCad) mener, at arbejdsbyrden har 

været i overkanten. 

 

Alle har været glade for Facebookgruppen, og flere giver udtryk for, at det 

er nemt og rart at bruge et medie, som man kender i forvejen, og at det er 

en fordel kun at skulle koncentrere sig om et enkelt medie. Flere mener, at 

aktiviteten i gruppen kunne have været livligere, hvis der ikke havde været 

så stort et arbejdspres. 

 

Endelig anføres det, at det netværk, der er skabt, vil få endnu større be-

tydning for deltagerne efter endt uddannelse. 

 

Kapitel 8 - Konklusion 
Alle på holdet har været glade for Facebookgruppen, som har vist sig at 

være et godt redskab i undervisningen. I længerevarende forløb som fx 

Betonmageruddannelsen og Nedriveruddannelsen vil brugen af Facebook 

være endnu mere værdifuld, fordi deltagerne er sammen i længere tid, 
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hvorfor der er større kontinuitet. Det skaber grundlag for et mere solidt 

netværk, som kan udnyttes, også efter endt uddannelse.   

 

Fire fra rørlæggerholdet fortsætter på kloakmesteruddannelsen del 1, 

mens tre er stoppet. Der er 20 deltagere på del 1-holdet, og hvis det skal 

give mening fortsat at bruge Facebookgruppen i undervisningen, skal alle 

20 selvfølgelig være med i gruppen. De fire, som fortsætter uddannelsen, 

har spurgt, om jeg vil bruge Facebookgruppen i undervisningen fremover, 

hvis de får alle på del 1-holdet med. 

Det har jeg selvfølgelig sagt ja til. 
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Bilag 1 – Undervisningsplan (uddrag) 
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Bilag 2 – Evaluering Viskvalitet.dk (uddrag) 
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 Bilag 3 



Kloamesteruddannelsen 
 
Ny kloakrørlæggeruddannelse 2011 
 
 
 

Rø
rl

æ
gg

er
ud

da
nn

el
se

n 

Nr.                                         Titel Antal dg. 
3892-2 Vejen som arbejdsplads *) 2 
46967 Kloakering - Arbejdsmiljø 2 
46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1 
46969 Kloakering - Dræning af bygværker mv. 1 
46970 Kloakering – Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 
46971 Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv. 2 
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1 
46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2 
46974 Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus  3 
46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner 3 
46976 Kloakering – Udførelse af afløbsinstallationer  16 

 Varighed i alt      35 dage 
 
  Uddannet Kloakrørlægger  
 
 
 
 
 

Kl
oa

km
es

te
ru

dd
an

ne
ls

en
 

Nr.                                         Titel Antal dg. 
47143 Kloakering - Anlæg til genbrug af vand 1 
47145 Kloakering - Udskilleranlæg 4 
47146 Kloakering - I det åbne land 7 
47147 Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger 2 
47148 Kloakering - Pumpeanlæg mv.  3 
47149 Kloakering – Projektering og dimensionering 14 
47150 Kloakering – Aut. Kloakmesterarbejde i praksis 10 -15 
47151 Kloakering – Anvendelse af lovgrundlaget 4 
47144 Kloakering – KS i autoriseret virksomhed  2 
44537 Kloakering – Udøvelse af funktionen tekn. ansvarlig *) 10 

 Varighed i alt      57 dage 
  
*) Eksisterende uddannelser, der ikke ændres 
 
 
 
  Indstilling til kloakmestereksamen 
  
 
 



 Bilag 4 



Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri                    
 
 

Invitation til faglærerkursus om digitalisering af rørlægger- og 
kloakmesteruddannelserne 
 

Fra: Lone Arvedsen [mailto:LA@bygud.dk]  
Sendt: 15. juni 2011 10:52 
Til: AMU Fyn; AMU Fyn - Lars Godtfredsen; AMU Nordjylland; AMU Nordjylland - Henning Nielsen; AMU-
Vest; AMU-Vest - Heino Jensen; Bornholms Erhvervsskole; Byggetek - Henrik Holm Pedersen; Byggetek, 
Viborg; CELF; CELF - Bjarne Møller Boesen; Erhversskolen Nordsjælland; EUC Nord; EUC Nordvest; EUC 
Nordvestsjælland; EUC Sjælland; EUC Sjælland - Lisbeth Mænchen; EUC Syd; EUC Vest; Hansenberg; 
Herningsholm; Københavns Tekniske Skole; Københavns Tekniske Skole - Jimmie Thomsen; Københavns 
Tekniske Skole - Peter Hoff; Københavns Tekniske Skole - Peter Kramhøft; Peter Hjortdal Andersen (PHA - 
Underviser - VJ - LMH); Roskilde Tekniske Skole; Selandia-ceu; selandia-ceu - Lilly Buchardt; Selandia-ceu - 
Mogens Pedersen; Syddansk Erhvervsskole; TEC Gladsaxe; tech college - Aalborg; Teknologisk Institut - 
Flemming Springborg; Aarhus Tech; Aarhus Tech - Flemming Friis; Aarhus Tech - Jørgen Darre 
Cc: Erik Knudsen; Peter Hjortdal Andersen (PHA - Underviser - VJ - LMH); Jette Vibeke Nielsen (JVNI - 
Underviser - SV - BCH); Bill De Place; Carsten Sørig, Sikkerhedsstyrelsen; Hans Henrik Kristensen, Dansk 
Byggeri; Kent Eriksen, Sikkerhedsstyrelsen; Klaus Ising Hansen, Byggeriets kvalitetskontrol; Steen Bosen - 3f 
Emne: CAD-kursus for kloakfaglærere i uge 36 i Snaptun 
Prioritet: Høj 

  

Til kloakfaglærere, der underviser i kloakrørlægger og kloakmesteruddannelserne. 

 Det første 3-dages CAD-modul for undervisere i kloakrørlægger og kloakmesteruddannelserne har 
været afholdt i uge 23 i Snaptun.  

 Dette kursus tilbydes igen i uge 36 ligeledes i Snaptun. (Desværre var det af praktiske årsager 
ikke muligt at afholde kurset i uge 33).  

 Af hensyn til den videre tilrettelæggelse skal vi bede om hurtig tilmelding (senest fredag den 17. 
juni) til Jette Nielsen – jvni@learnmark.dk/ 42 12 74 41. 

 

 Faglæreruddannelse i CAD, speciel tilrettes kloakområdet i uge 36-2011 

 AMU- kursus nr. 40340, CAD - 2D på byggepladsen 

  

mailto:LA@bygud.dk�
mailto:jvni@learnmark.dk/�


Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri                    
 
 
Uddannelsesmål: 

Deltagerne kan udveksle CAD-tegninger med byggebranchens projekterende udøvere via mail og Internet. 
Deltagerne kan håndtere og anvende CAD-tegninger i sammenhæng med byggeprocessen, samt anvende 
BIPS lagstruktur ved udarbejdelse af relevante arbejdstegninger. Deltagerne kan oprette nye og redigere 
eksisterende 2D CAD-tegninger og kan dermed bidrage med konstruktive og relevante forslag til aktuelle 
konstruktioner.  

 Kurset vil blive tilrettelagt, så det er målrettet de kloakfaglærere der deltager i kloakrørlægger og 
kloakmesteruddannelsen, hvilket medfører følgende præcisering: 

  

Kursusmål: 

Faglærerne er efter gennemført kursus være i stand til at anvende AutoCAD tilrettet 
kloakmesteruddannelsen, således at de kan anvende AutoCAD i forbindelse med kloakuddannelserne. 

  

Kursusindhold: 

Gennemgang af AutoCAD programmet i den særlige form, som er tilpasset kloakmesterområdet. 

Deltagerne tegner 2 dimensionalt i programmet AutoCAD, som er tilrettet kloakmesterområdet og bruger i 
den forbindelse de af programmets forskellige funktioner, som er relevante for fremstilling tegninger, som 
kan anvendes til projektering af afløbsanlæg til brug for kloakmestre og kloakrørlæggere dels ved etablering 
og ændring af anlæg og dels som grundlag for myndighedsansøgning. 

  

Kursusform: Uddannelsen er tilrettelagt, som internatkursus 

  

Kursusmateriale: 

Der udleveres dels en kursusmappe og dels en AutoCAD-template og skabelon som er særligt tilrettet 
kloakmesteruddannelsen. 

  

Pris: 5.417 kr. 

 



Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri                    
 
 
Tilmeldingsfrist: Senest fredag den 17. juni 2011 til Jette Nielsen / jvni@learnmark.dk  

  

Sted:  

Snaptun 

  

Forbehold: 

Ved for få tilmeldinger annulleres kurset 

  

Spørgsmål: 

Kan stilles til Peter Hjortdal Andersen/42 12 73 06 eller Jette V. Nielsen/42 12 74 41. 

   

Venlig hilsen 

Lone Arvedsen 

Administrativ medarbejder 

Direkte telefon: 35 87 87 38 

la@bygud.dk 
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AutoCAD  
for kloakmester uddannelsen 

Snaptun 7. – 9. september 2011 

 
 
 

E2011 
Jørgen Søgaard & Kirsten Sommerlade  



AutoCAD - diverse udgaver  
I dette kursusforløb anvendes AutoCAD 2011 
P.t. er version 2012 netop kommet på gaden 
 
AutoCAD  
”Basis” tegneprogrammet – anvendes primært til 2D tegninger. 
Har også funktioner til uintelligent 3D modellering. 
Her findes mange muligheder for tilkøb af tillægsprogrammer, som kan ”noget 
smart”, så hverdagen bliver lettere. 
 
AutoCAD LT 
En billigere udgave af AutoCAD, mangler derfor nogle funktioner  
- bl.a. 3D funktionen 
 
AutoCAD Architecture - ACA 
AutoCAD med en ”overbygning”, som anvender 3D intelligente objekter. 
Findes i en DK-udgave med danske vægge, vinduer og døre. 
Hed tidligere Architectural Desktop – ADT – mange kalder den fortsat dette. 



En lidt negativ ting i AutoCAD er, at man kan lave ALT for mange forskellige 
bruger indstillinger. 
 
Det sige at man i samme program kan få forskellig brugerflade og arbejdsmetodik. 
 
DET KAN VÆRE RET FORVIRRENDE!!! 
 
Derfor startes her med en GUIDED TOUR i de generelle brugerindstilinger… 

Brugerfladen i AutoCAD 



Man kan vælge den ”nye” opsætning med RIBBONS, TABS og PANELS 
præcis som i MS Office 2007 og 2010 

Brugerfladen i AutoCAD 



Eller man kan vælge den ”gamle” opsætning med TOOLBARS som i MS Office 2003 

Brugerfladen i AutoCAD 



Man kan skifte mellem de to brugerflader via WORKSPACE SWITCHING  
Findes bl.a. på statusbar’en nederst på skærmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vælg mellem 2D Drafting & Annotation og AutoCAD Classic 

Brugerfladen i AutoCAD 



Hvis man egentlig godt kan lide den nye brugerflade med RIBBONS og TABS, 
men også godt vil have den ”gamle” rullemenu øverst oppe, så er det også muligt. 
 
Skriv på kommando linien:  
 
MENUBAR + enter 
1 + enter 
 
 

Brugerfladen i AutoCAD 



Hvis man i den ”nye” brugerflade skulle have lyst eller brug for en enkelt eller to af 
De gamle TOOLBARS, er der også mulighed for det. 
 
Vælg fra VIEW TAB - TOOLBARS 
 
 
 

Brugerfladen i AutoCAD 



I de senneste versioner af AutoCAD har farven på tegnearealet i MODEL miljø skiftet 
mellem hvid eller sort 
 
Baggrundsfarven kan tilpasses via OPTIONS. 
 
 
 

Brugerfladen i AutoCAD 

Skift farve her 



En meget grundlæggende ting for at arbejde fornuftigt i AutoCAD er anvendelse af 
korrekte tegnetemplate/skabelon. 
 
Man kan indstille AutoCAD til ALTID at starte på den ønskede template. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Eksempel på resultat: 
 

Brugerfladen i AutoCAD 

Vælg template 



En vigtig ting i AutoCAD’s brugerflade er COMMAND LINE 
 
 
 
 
Her kan man følge med i indtastningerne og de underkommandoer man kan aktivere. 
 
Hvis DYN (dynamic input) er aktiveret og indstillet til det, kan man også følge med på 
Skærmen: 
 
 

Brugerfladen i AutoCAD 



En anden vigtig ting i AutoCAD’s  
brugerflade er PROPERTIES 
 
Aktiveres bl.a. med genvejen CTRL + 1 
eller via VIEW TAB 
 
 
 
 
Her kan stort set alle indstillinger på  
objekter indstilles. 
 
Her vist et eksempel med TEXT 
 
I øvrigt er det ofte lettest at dobbeltklikke på  
det objekt der skal justeres  
– så dukker der ofte en dialogboks op 
 

Brugerfladen i AutoCAD 



Når et object markeres dukker der som 
standard også en MINI udgave  
af PROPERTIES op – 
Den hedder Quick Properties 
 
 
Mange synes den er ”i vejen” og kan evt. slukkes 
via Drafting Settings – tegne indstillinger 
 
-alt efter indstillinger vælges 
 
 
eller 
 
 
 
 
 

Brugerfladen i AutoCAD 



Der er en stor mængde af tegneindstillinger nederst i skærmbilledet: 
 
 
 
 
 
 
Prøv at højreklikke på et af iconerne og fjern fluebenet ud for USE ICONS 
 
 
 
 
 
Resultatet kan være mere overskueligt for de fleste: 
 
 

Brugerfladen i AutoCAD 



Her en lille oversigt over ”de gamle kendte” tegneindstillinger 

Brugerfladen i AutoCAD 



De seneste nyheder indenfor tegneindstillingerne 
 
 
    

Brugerfladen i AutoCAD 

INFER CONSTRAINTS  ”låser” linier sammen – MEGET anvendelig 

3D OBJECT SNAP  – uinteressant i forbindelse med 2D tegning 

Tænd og sluk for Quick Properties 

Tænd og sluk for transparency – uinteressant i forbindelse med 2D tegning 

Tænd og sluk for Selection Cycling – kan ”cycle” mellem overlappende 
objekter 



 
I AutoCAD arbejdes der i to miljøer – MODEL og LAYOUT’s 
 
 
 
 
Hvis IKKE du kan de viste faner –kan du højreklikke her 
og vælge  
 
 
 
 
 
 
Tilsvarende kan man klikke på en fane og vælge 
 
Det er en smagssag, hvad man her ønsker af indstilling  
 

Brugerfladen i AutoCAD 



I AutoCAD opretter man sin tegning i fanen MODEL 

Brugerfladen i AutoCAD 



og man printer i AutoCAD fra en LAYOUT fane/tab  

Brugerfladen i AutoCAD 



I AutoCAD tilhører ALT et lag. 
Laget styrer farven, bredden og linietypen. 
Alt som ønskes tændt og slukket  - tændes og slukkes via laget det tilhører. 
 
Byggebranchen benytter som hovedregel en lagstruktur udviklet af BIPS. 
P.t. benyttes som hovedregel IBB 2000 lagstruktur. 
 
 
(BIPS  hed tidligere IBB) 
 
www.bips.dk 
 
 
 
 

Grundlæggende INFO AutoCAD 



Uddrag fra IBB 2000 – lagstruktur 
Grundlæggende INFO AutoCAD 



Uddrag fra lag dialogboksen i AutoCAD  
- Her vist med genkendelige fornavne på lagkoden 

Grundlæggende INFO AutoCAD 



Stregtykkelser 
Man kan tildele stregtykkelser  
via lagets farve 
 

eller 
 
Man kan tildele stregtykkelser  
via LINE WEIGHT 
 

 
Tegnetemplaten som er oprettet til uddannelsen er sat op til 
at printe efter LINE WEIGTH. 
Derfor vælges der i forbindelse på print/plot   
Plot Style opsætningen MONOCROME 
- er også forudindstillet i templaten. 

Grundlæggende INFO AutoCAD 



Uddrag fra 
Grundlæggende INFO AutoCAD 



Uddrag fra 
Grundlæggende INFO AutoCAD 



Uddrag fra 
Grundlæggende INFO AutoCAD 
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