Grundig beskrivelse af praktikmål

– afkrydses når der er rimelig fortrolighed med delemner med de faglige temaer

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 og kontrol af 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

Konstruktion og beklædning af skillevægge
Tildanne og opstille stål- og træregler
Tildanne og opsætte gipsplader
Tildanne og opsætte andre pladematerialer
Tildanne og opsætte vådrumsbeklædning

Gulvkonstruktioner

Tildanne og opklodse strøer
Foretage rumfugtmåling
Foretage træfugtmåling 
Foretage beregning af 10-brædtmål
Montage af fugtspærre
Tildanne og montere gulvbrædder og -plader
Montere gulv på strøer og bjælkelag
Lime/sømme gulv fast underlag
Lægge svømmende gulve
Udføre vådrumsgulve med fald

Brug af værktøj, gulvlægger

Kan arbejde med fugefræser iflg. instruktion,
	Kan arbejde med varmluftpistol
	Kan arbejde med gulvslibemaskine 

Vådrum

	Kan udføre underlag i vådrum
	Kan udføre vinylbelægning i vådrum
	Kan udføre trådsvejsning i vådrum
	Kan udføre vandtæthedsprøvning

Undergulve

	Eleven kan udføre nivellering af undergulv
	Eleven kan udføre fugtmåling i undergulv
Kan foretage aftagning og afrensning af belægn. 
Kan foretage limstrygning
	Kan arbejde med gips- og cementbaserede spartelmasser
	Kan arbejde med tyndpuds

Gulvbelægninger

	Kan udlægge, tilskære og klæbe linoleum
	Kan udlægge, tilskære og klæbe vinyl
	Kan udlægge, tilskære og klæbe luvtæppe og nålefilt
	Kan foretage trådfugning af linoleum/vinyl
Kan udlægge linoleum- og vinylfliser 
	Kan udlægge underlag af korkcement

Trægulve

	Kan udføre klæbning af stavparket til underlag
	Kan udføre løst udlagt lamelparket 
	Kan udføre klæbning af lamelparket til underlag
	Kan foretage sammenfræsning af emner

Specialgulve

	Kan udføre opsnøring på gulv efter tegning
	Kan udføre mønsterlægning
	Kan udføre belægninger med kork
	Kan udføre belægninger med gummi

Overfladebehandling
	Kan afslibe trægulve
	Kan lakere trægulve
	Kan oliere trægulve

Profiler

	Kan montere plastfodpaneler
	Kan montere trælister
	Kan udføre dilatationsfuger

Ledende gulve

	Kan udlægge kobberbånd
	Kan udlægge ledende linoleum
	Kan udlægge ledende vinyl
	Kan foretage trådfugning og -svejsning 

Installationsgulve

	Kan opstille underkonstruktion
	Kan montere og tilskære gulvplader

Fugefri gulve

Kan udlægge fugefri gulve
	Kan reparere fugefri gulve
Kan overholde krav til sikkerhed/sundhed 

Trappebelægning

	Kan foretage indklinkning i forkant
Kan spartle trappetrin
Kan montere træfiberplader
	Kan udføre trappeforkanter og vaskekant
	Kan montere og tilskære belægning
	Kan montere lister

