
Arbejdsprocesser
 Nybyggeri 
 Ombygnings- og reparationsarbejde 
 Renovering og restaurering 
 Spjældarbejde 
 Samarbejde med andre håndværkere 

Byggepladsindretning og affaldshåndtering
 Opsætning af hegn/skur/container 
 Arbejde med adgangsveje 
 Etablere og indrette materialeplads 
 Indsamle, sortere og bortskaffe affald 
 Kan etablere vinterforanstaltninger 

Arbejdsplanlægning
 Planlægge eget arbejde 
 Fælles planlægning 
 Udarbejde tidsplan 
 Udarbejde arbejdsbeskrivelse 
 Pakke bil til småopgaver 

Kvalitetssikring
 Modtage/fordele materialer 
 Proceskontrol og dokumentation 
 Selvkritik om eget arbejde 

Arbejdsmiljø og sikkerhed
 Arbejde ergonomisk og arbejdsmiljømæssigt 
	 Identificere	farer	før	arbejdets	udførelse	
 Kender gældende sikkerhedsregler 
 Arb. under hensyn til egen og andres sikkerhed 
 Korrekt håndtering af farlige stoffer 
 Kan deltage i udarbejdelse af APV 
 Kendskab til miljø-/arbejdsmiljøstyringssystemer 

Brug af værktøj
 Bruge bore- skruemaskine efter reglerne 
 Bruge håndrundsav efter sikkerhedsreglerne 
 Bruge stiksav efter sikkerhedsreglerne 
 Bruge kap-/geringssav efter sikkerhedsreglerne 
 Bruge bordrundsav efter sikkerhedsreglerne 
 Bruge vinkelsliber efter sikkerhedsreglerne 
  Bruge øvrigt forekommende el-håndværktøj  

efter sikkerhedsreglerne 

Materialer
 Kan foretage opmåling af materialer 
 Kan bestille materialer 

Rulle- og bukkestillads
 Kan bruge opstillingsvejledning 
 Kender sikkerhed ved rulle-/bukkestillads 
 Opsæt-/nedtagning af rulle-/bukkestillads 

Kundekontakt
 Betjene og tale hensigtsmæssigt med kunder  
 Udvise hensyn, ryddelig og gøre rent efter arb.  
 Vejlede kunden i brug og vedligehold 

Entreprenørværktøj og maskiner
  Bruge nødvendige håndværktøj, save, bukker 
  Bruge små entreprenørmaskiner, minigraver, 
  Kørsel med fx Bobcat osv. 
  Bruge diverse skæremaskiner og klippere 

Kloakrørlægning
  Udført omfangsdræn og regnvandsledninger 
  Huskloak og stikledninger 
  Sætning og tilslutning af brønde 

Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer
  Kender til arbejde med kold asfalt og bitumen. 
  Kender til arbejde medepoxy og isocyanater. 
  Vejlede andre om sundheds- og sikkerhed 
  Vælge og anvende de rigtige værnemidler 
  Kan anvende brugsanvisninger, koder og  

hygiejniske forholdsregler 

Vej, anlæg og belægninger
  Opbygning af bundlag til vej og belægning 
  Lægning af forskellige typer belægning 
  Sætte kantsten og bloksten 
  Renovering af eksisterende belægning og vej 
  Skæring af forskellige typer materialer 

Byggeteknik
  Hælde beton i formen 
  Klippe- og bukkearmering efter liste 
  Udstøbninger med almindelig beton 
  Afsætning til forskalling, inkl. støbehøjde 

Anhugning
  Kendskab til anhugningsgrej 
  Anhugning af elementer 
  Dirigere kranføreren med armene og radio 
  Kender til sikkerheden og værnemidler  
  Anhugge ud fra montagetegning (rækkefølge) 

Nivellering og afsætning
  Udført bygnings- og fundamentsafsætning 
  Udført vej- og belægningsafsætning 
  Flytning af højder 

Tegningsanvendelse
  Kan læse koter og højder på tegninger 
	 	Kan	finde	længde-	og	breddemål	på	tegninger	
  Finde modullinjer - afsætte opgaverne ud fra dem 

Planlægning af eget arbejde
  Kan planlægge eget arbejde 
  Kan medvirke til planlægningen i sjakket 
  Organisere byggeprocessen 

Granitbelægninger
 Ud fra arbejdstegninger udføre granitopgaver 
  Udføre forskellige opgaver med kørebanebrosten 
	 	Kan	sætte	granitsten	i	lige	flugter	og	buesætning	
  Kan udføre forskellige opgaver med chaussesten 
  Kan udføre opgaver med mosaiksten 
  Kan i mindre omfang udføre mønsteropgaver  

med forskellige stentyper 
  Kan tilpasse og tilhugge granitsten 

Vejbelægninger
  Med arbejdstegninger udføre forskellige vejopg. 
  Kan udføre kantstenssætning med forskellige  

typer kantsten 
 Tilpasse og tilhugge de forskellige typer kantsten 
	 	Kan	sætte	kantsten	i	lige	flugter	og	kurver	
	 	Udføre	belægningsopg.	i	fliser	og	belægningssten	
	 	Kan	tilpasse	og	tilhugge	fliser	og	belægningssten	

Støttemure
  Kan ud fra arbejdstegninger udføre og opsætte  

simple former for støttemure 
  Har kendskab til kravene i forbindelse med  

opsætning af støttemure 

Trapper
  Ud fra tegninger udføre simple former for trapper 
  Har kendskab til krav for opbygning 

Grundig beskrivelse af praktikmål
– afkrydses når der er rimelig fortrolighed med delemner med de faglige temaer


