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FORORD 

Et projekt støttet af Byg‐
ge‐ og Anlægsbranchens 
Udviklingsfond 

 Projektet  ’Kompetenceudvikling af medarbejdere  i et netværk af virksomheder’ 

(B/A‐projekt),  der  er  gennemført med  støtte  fra  Bygge‐  og  Anlægsbranchens 

Udviklingsfond,   har medvirket til oprettelsen af et Håndværkerakademi  i Vend‐

syssel. En skole, der hviler på  lokale netværksdannelser, der kan blive et synligt 

bevis og Vartegn på en  innovativ og brugerdrevet udvikling af byggeriet  i Vend‐

syssel. 

Afprøvning af IKV‐
systemet 

 B/A‐projektets  hovedsigte  har  været  afprøvning  af  IKV‐systemet,  der  er  under 

opbygning i bygge‐ og anlægsbranchen. I rapporten gøres rede for resultaterne af 

denne afprøvning, herunder en påbegyndt strategisk planlægning af uddannelse. 

For den enkelte virksomhed såvel som uddannelse i netværk tilrettelagt fleksibelt 

bl.a. som åbne værksteder.  

I rapporten gøres endvidere rede for, hvordan EUC Nord har kvalificeret sig til at 

benytte konsekvente og systematiske vurderinger gennem standardiseret mate‐

riale og fastlagte procedurer.  

Nye og utraditionelle 
samarbejdsrelationer og 
alliancer 

 B/A‐projekt har bidraget til at realisere visionen om det nye Håndværkerakademi 

som krumtap  for et unikt  tværgående samarbejde. Projektets  resultater bygger 

på nye og utraditionelle samarbejdsrelationer og alliancer mellem virksomheder, 

medarbejdere har bidraget  til at sætte AMU‐systemet på  landkortet som dyna‐

mo for en innovativ kompetenceudvikling i byggevirksomheder i Vendsyssel. 

Kobling mellem teori og 
praksis 

 B/A‐projekt har samlet og videreført det bedste fra tidligere udviklingsprojekter 

med  fokus på kompetenceudvikling baseret på nye AMU‐uddannelser, der mø‐

der håndværkerne  i øjenhøjde med en tæt kobling mellem teori og praksis  i di‐

rekte tilknytning til arbejdet på byggepladserne. 

Dvs. kompetence skabt ved praksisnær læring med fokus på kreativ og innovativ 

udfoldelse, som – med den enkelte håndværker i centrum – sætter håndværk og 

læring på agendaen i et helt nyt perspektiv. Og skabt ved  uddannelsesforløb, der 

tilrettelagt  i  forpligtende  samarbejde mellem  den  enkelte  håndværker,  bygge‐

pladsens ledelse og skolens undervisere. 

Rapport i fire dele   Projekts proces og resultater er dokumenteret i følgende fire dele: 

01 Kompetenceudvikling som leverance. 

02 KV og innovative kompetencer. 

03 Formidling. 

04 IKV og uddannelsesplanlægning – Produkter. 

Rapporten er redigeret af Allan Dam og Henrik Davidsen, PKEConsult. 

 

Hjørring – marts 2011 

Hans Ulrik Møller 

Uddannelseschef 

EUC Nord 
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PROJEKTETS FORMÅL 

Virksomhedsnetværk 
‐ 11 Fyrtårne 

 EUC  Nord  har  sammen med  en  række  byggevirksomheder  indgået  et 

samarbejde om  at oprette  virksomhedsnetværk, der  igennem  efter‐ og 

videreuddannelse kan udvikle medarbejdernes kompetencer. 

Det er netværkets ambition at bidrage til nytænkning vedrørende erhver‐

vets nødvendige kompetenceløft. Virksomhedsnetværket er funderet på 

forståelsen af, at håndværkere nu og i fremtiden har brug for både fagligt 

og personligt at kunne agere mere konstruktivt og kreativt  i virksomhe‐

den og på arbejdspladsen.  

Innovativt perspektiv   Netværket tager afsæt i, at der er behov for at kunne tænke og handle i 

innovative,  anderledes  og mere  byggeeffektive  løsninger.  Det  handler 

ikke mindst om at kunne samarbejde i tværfaglige teams, se helheder og 

nytænke processer i arbejdsorganiseringen. Det er endvidere netværkets 

ambitionen at sikre en større  forståelse  for  ‐ og håndtering af  innovativ 

teamledelse,  der  skal  kunne  lede  frem  til  uddelegering  af  opgaver  og 

ansvar til håndværkerne. 

Systematisk kompetenceudvik‐
ling og planlægning efteruddan‐
nelse 
‐ for medarbejderne. 

 

 Med afsæt i aktuelle og fremtidige krav til byggevirksomheder, der bidra‐

ger  til Bygge‐og Anlægsbranchens Udviklingsfond, ville netværket  i pro‐

jektperioden tage de første skridt til at grundlægge en systematisk kom‐

petenceudvikling og planlægning af den nødvendige efteruddannelse for 

medarbejderne. 

Øget kvalitet og konkurrenceev‐
ne 
 

 Et vigtigt projektmål var også at sikre en kompetenceudvikling  i netvær‐

ket samt hos ledelse og medarbejdere i de deltagende virksomheder, der 

kunne bidrage til at øge kvaliteten og konkurrenceevnen i det fremtidige 

byggeri. 

Det var netværkets vision, at medvirke  til, at projektet på eksemplarisk 

vis kunne skabe et nyt  image omkring erhvervets efteruddannelse. Med 

baggrund  i  erhvervsuddannelsen og den  efteruddannelse der ønskedes 

sat i gang, så netværket det også som en opgave at inspirere til innovati‐

ve former for videreuddannelse indenfor håndværksfagene. 

Vision 
‐medarbejder‐ og virksomheds‐
dreven efteruddannelse 

 En  vision  for projektet  var  endvidere  at  finde  veje  til den mest  ideelle 

form  for medarbejder‐ og virksomhedsdreven efteruddannelse –  teore‐

tisk  såvel  som  praksisnært.  Og  sikre  at  erfaringer  og  resultater  kunne 

være til gavn for hele AMU‐systemet, samt at kunne formidle projektets 

videnskabelse igennem materialer, møder og seminarer. 
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PROJEKTETS ORGANISERING 

Projektorganisationen   Projektets  gennemførelse  blev  understøttet  af  en  projektor‐

ganisation bestående af: 

 Et AmbassadørNetværk. 

 En Styregruppe. 

 En Projektgruppe. 

Fyrtårne og Ambassadørnetværk 

Kommissorium 

 

 

AmbassadørNetværkets deltagere 

 AmbassadørNetværkets kommissorium var: 

 At forestå kontakten til de deltagende virksomheder. 

 At være sparringsparter for EUC Nord. 

 At medvirke til formidling om projektet. 

AmbassadørNetværkets deltagere var: 

Netværk Hjørring 

 Tømrermester Poul K. Simonsen, Fyrtårn 1, Hjørring.  

 Harry Thaarup, Harry Thaarup Murer‐ og Entreprenørforretning 
A/S/ Thaarups Tømrerforretning A/S, 
 Fyrtårn 2,  Hirtshals. 

 Palle Hansen, Solbakkens Tømrer‐ & Snedkerforretning, 
Fyrtårn 3, Sindal/Bindslev. 

 Peter Kristensen, Arne Andersen Vrå A/S, 
Fyrtårn 4, Løkken‐ Vraa.. 

Netværk Frederikshavn 

 Murermester Henning Østergaard Jørgensen, Jerup, 
Fyrtårn 5, Frederikshavn  

 Bo Andersen, Entreprenørfirma Bo Andersen Sæby A/S, 
Fyrtårn 6, Sæby 

 Tømrer og snedkermester Thomas D. Nielsen , Lars D. Nielsen & 
Søn ApS, Slagen, Fyrtårn 7, Skagen 

Netværk Brønderslev 

 Lars Jensen, Tømrer‐ og Snedkerfirmaet Lars Jensen A/S Fyrtårn 
8, Brønderslev. 

 Børge Juul Kristensen, BJK BYG, Fyrtårn 9, 
Dronninglund 

 Poul Sørensen, Hjallerup Spærfabrik ‐Larsen & Sørensen A/S 
Fyrtårn 10, Hjallerup 

Netværk Læsø 

 Tømrer‐ og snedkermester Peter Kirkemoe, 
Fyrtårn 11,Læsø 

Styregruppe   Styregruppens kommissorium var: 

 At sikre opfyldelse af projektets formål. 

 At skabe optimale rammer og vilkår internt på EUC Nord for 
projektets gennemførelse. 

 At forestå styringen af projektets økonomi. 

Styregruppens deltagere var: 

 Vicedirektør Jeanette Ørtoft, EUC Nord. 

 Uddannelseschef Søren V. Nielsen, EUC Nord.  

 Uddannelseschef Hans Ulrik Møller, EUC Nord.  

 Økonomimedarbejder Lars Sieker, EUC Nord.  
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Projektgruppe   Projektgruppens kommissorium var: 

 At udforske og afprøve IKV‐systemet, der er under opbygning i bygge‐og 
anlægsbranchen. 

 At udvikle en innovativ pædagogisk‐/didaktisk forståelsesramme som tilgang 
til kompetenceudvikling i netværk samt hos ledelse og medarbejdere i del‐
tagende byggevirksomheder. 

 At skabe et konceptuel ramme for en systematisk og strategisk IKV‐relateret 
planlægning af uddannelse. 

 At udarbejde undervisermateriale til gennemførelse af skolebaseret og 
praksisrelaterede undervisningsforløb i kompetencevurdering og uddannel‐
sesplanlægning. 

 At udvikle intern kompetence på EUC Nord der kvalificerer til at benytte 
konsekvente og systematiske IKV‐vurderinger gennem standardiserede ma‐
terialer, fastlagte og beskrevne procedurer. 

 At skabe en platform for formidling af projektets resultater til byggebran‐
chen og byggeriets uddannelsessystem. 

 At forestå dokumentation og formidling af projektets resultater. 

Projektgruppens deltagere var: 
 Faglærer Finn Petersen, Murerafdelingen, EUC Nord. 

 Faglærer Anders Hansen, Tømrerafdelingen, EUC Nord. 

 Faglærer Bjarne Vingård Løth, Tømrerafdelingen, EUC Nord. 

 Handelsoverlærer Ellen Tomsen, Kompetencecentret, EUC Nord. 

 Konsulent John Marnov Kompetencecentret, EUC Nord. 

Allan Dam, PKEConsult var tilknyttet projektgruppen som projektrådgiver.

Netværk/Fyrtårne 
‐ oversigt 

 

Som vist i tabellen nedenfor repræsenterer de 11 FyrtårnsAmbassadører i 

alt ca. 60 byggevirksomheder med i alt ca. 600 medarbejdere. 

Netværk/Fyrtårne  Antal 
ansatte 

Antal 
virksom‐
heder 

Netværk Hjørring  210  17 

Netværk Frederikshavn  140  16 

Netværk Brønderslev  255  19 

Netværk Læsø  28  11 

I alt  633  63 
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HOVEDKONKLUSIONER 

Virksomhederne mangler kendskab til 
AMU 

 Projektet efterlader et tankevækkende indtryk af: 

 Hvor lidt små og mellemstore virksomheder ved om mulighe‐
derne i AMU. 

 Hvor svært det er at vække deres interesse for en strategisk 
AMU‐uddannelsesbaseret kompetenceudvikling hos ledelse og 
medarbejdere.  

Virksomhederne bliver glade for AMU 
‐ når de får kendskab til AMU 

 Det har dog vist sig, at de virksomheder, der ser ideen i f.eks. 

IKV og  strategisk efteruddannelse efterfølgende  giver udtryk 

for  stor  tilfredshed  og  overraskelse  over  den  fordelagtige 

økonomi ved gennemførelse af AMU‐aktiviteter. 

Virksomhederne værdsætter udannelses‐
produkter, der er: 
‐ Tidsvarende. 
‐ Fleksible. 
‐ Forankret i deres praksis. 

 Virksomhederne værdsætter at der leveres et produkt, der er 

tidssvarende  og  relevant,  samt  at  dette  produkt  leveres  så 

fleksibelt som overhovedet muligt. 

Tidssvarende og relevant er ensbetydende med, at der tages 

udgangspunkt  i  virksomheden  og  de  arbejdsopgaver,  der  er 

mest anvendt i byggeriet lige nu.  

Fleksibiliteten er  leveret  i form af virksomhedsforlagte aktivi‐

teter, splitforløb og i enkelte tilfælde udenfor normal arbejds‐

tid. 

HåndværkerAkademiet 
‐ et god afsæt for AMU 

 I projektet er der draget stor nytte af HåndværkerAkademiets 

omfattende  virksomhedskontakt  og  udvikling  af  innovative 

AMU‐uddannelsesprodukter . målrettet til f.eks.: 

 Energibyggeri/bæredygtigt byggeri. 

 Samarbejde og læring ‐ med byggepladsen som kompetence‐
center (BygSol). 

 IKT‐for håndværkere.. 

 Arbejdsmiljø/APV på byggepladsen og i byggevirksomheder. 

 Virksomheds‐ og netværksudvikling. 

 Bæredygtig og integreret produktionsplanlægning. (Bruger og 
medarbejderdreven innovation). 

 m.fl. 
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 1.0 
KOMPETENCEUDVIKLING SOM LEVERANCE 
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   1.1 Kompetencer og leverancer 

Ansøgning til Bygge‐og An‐
lægsbranchens Udviklingsfond 

 Primo oktober 2009 besluttede Brancheudvalget for TIB, 3F og Dansk Byg‐

geri,  at  imødekomme  EUC  Nord’s  projektansøgning  af  31.  marts  2009: 

’Kompetenceudvikling af medarbejdere i et netværk af virksomheder’ (B/A‐

projekt). Og  i starten af november 2009 blev projektet godkendt af Bygge‐

og Anlægsbranchens Udviklingsfond (B/A‐fonden). 

Med  udsigt  til  i  2010  at  etablere  et HåndværkerAkademi,  og  samtidig  at 

skabe  grundlaget  for  et  branche‐og  landsdækkende  ’Demonstrations‐  og 

kompetencecenter”  i  Hjørring,  blev  det  styregruppens  første  opgave,  at 

udvikle et koncept, hvor B/A‐projektet fik sin plads i den samlede helhed for 

EUC Nord. 

For at forstå helheden gøres der rede for den konceptuelle udvikling, som 

har  betydning  for  B/A‐projektets  gennemførelse.  Rapporten  vil  kun  i  det 

omfang, det er nødvendigt berøre den større sammenhæng, og bestræbe 

sig på i rapporten kun at beskrive afviklede B/A‐aktiviteter. 

 

   1.2 De første skridt 

Innovativ kompetenceudvikling 

‐ for virksomheder og medar‐

bejdere 

 

 Styregruppen enedes om som det første at pege på byggeriets vækstpoten‐

tiale  i Vendsyssel  og  dernæst  beskrive  en  innovativ  kompetenceudvikling 

for  det  Nordjyske  byggeerhverv,  såvel  virksomheder  som  medarbejdere 

med fokus på: 

Vækstpotentiale 

 At få styrket innovationsevnen i byggeriet 

 At fastholde og tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer 

 At få styrket klyngedannelsen 

 At styrke virksomhedernes ledelses‐ og forretningsmæssige kapacitet 

 At få skabt og anvende fælles modeller til optimering og gennemførelse af 
byggeprojekter 

Innovativ kompetenceudvikling 

 Virksomheds‐ og netværksudvikling 

 Faglig og personlig udvikling ved:  

‐   Forandrings, forretnings‐ og projektledelse. 

‐   Kreativitet, læring og innovation 

‐   Bæredygtig og integreret produktionsplanlægning. ( Bruger og medarbej‐
derdreven innovation). 
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   1.3 Tre projekter med fælles målramme 

 

 Projektet ’Kompetenceudvikling af medarbejdere ‐ i et netværk af virksom‐

heder’ (B/A‐projektet), er nærmere beskrevet i den i Bilag 1, viste projekt‐

folder til ledelse og medarbejdere i de deltagende virksomheder. 

IKV som projektets hovedsigte vil kunne understøtte virksomhedens strate‐

giarbejde og målrette medarbejdernes uddannelse. Det er vigtigt at  frem‐

hæve muligheden for at udstede et bevis / certifikat. 

Det bliver også  vigtigt at  fremhæve  sammenhængen mellem  IKV, medar‐

bejdersamtaler og uddannelsesplanlægning. På denne måde får det karak‐

ter af god personalepleje. 

Behovet for at udvikle de personlige kompetencer hos håndværkeren bliver 

også en vigtig del af IKV – arbejdet. Og Implementeringen af IKV sker bedst 

ved en personlig kontakt til virksomheden. 

 

 Projektet ’Flere virksomheder i Vækst i Vendsyssel blev gennemført sidelø‐

bende med projektet ’Kompetenceudvikling af medarbejdere ‐ i et netværk 

af virksomheder’. Projektet er nærmere omtalt i Bilag 2. 

Undervisningsforløbet  i dette projekt  for  ledere  i byggevirksomheder blev 

indledt med en  indføring  i udvikling af medarbejdernes kompetence  som 

en innovativ ressource i styrkelse af virksomhedens og netværkets konkur‐

renceevne baseret på  en  systematisk og  strategisk  IKV‐relateret planlæg‐

ning af uddannelse i virksomheder og netværk. 

Denne indføring skulle danne afsæt for at sætte en dialog og proces i gang 

mellem ledelse og medarbejdere om udvikling af medarbejderkompetence 

baseret på  IKV med  tilhørende udarbejdelse og gennemførelse af medar‐

bejderrelaterede uddannelsesplaner. 

 

 SmartCityDK‐afklaringsProjektet Byggebranchens demonstrations‐ og kom‐

petencecenter  ‐  BYG,  energi  og  IKT,  som  ligeledes  blev  gennemført med 

EUC Nord som tovholder sideløbende med B/A‐projektet, bidrog med væ‐

sentlige  elementer  til  skabelse  af  forståelsesrammen  for  en  innovativ  til‐

gang  til  skabelse  af  en  viden‐ og  kompetencebaseret  tilgang  til  vækst og 

udvikling  i  byggevirksomheder  og  netværk  lokalt,  regional  og  globalt,  jf. 

redegørelsen herfor i afsnittet ’Forståelsesramme’. 
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   1.4 Underviserværkstedet 

Tendenser og Indsatsområder   Kvalifikationsbehov i byggeriet 
I  projektets  udviklingsforum  ’UnderviserVærkstedet’  blev  der  arbejdet 

med  at  udvikle  en  innovativ  pædagogisk‐/didaktisk  forståelsesramme 

som tilgang til kompetenceudvikling i netværk samt hos ledelse og med‐

arbejdere  i deltagende byggevirksomheder med afsæt  i et  samspil mel‐

lem udviklingstender og indsatsområder, som skitseret i Figur 1. 

Figur 1: 
 Model til forståelse af fremtidens kvalifikationsbehov i byggeriet 

 

EUC Nord som omdrejningspunkt   Skitsen  peger  på  hvilke  udviklingstendenser,  der  er  gældende  for  byg‐

geriet i hele landet, og hvad der skal til for at for at være i front med den 

udvikling der tegner sig. 

Med oprettelsen af et Håndværker‐Akademi  i Hjørring  kan EUC Nord – 

bliver omdrejningspunkt for og formidler af, hvordan håndværket, hånd‐

værkere og byggevirksomheder i Vendsyssel og Region Nordjylland tolker 

tendenserne, udvikler nye kompetencer og omsætter disse til innovative 

tiltag indenfor forskellige indsatsområder. 

Kompetenceudviklingen skal  rette sig mod både  ledelses‐ og organisati‐

onsudvikling samt efter‐ og videreuddannelse af medarbejderne. 

Udviklingen skal tage udgangspunkt  i de enkelte virksomheder, så deres 

behov bliver opfyldt, og muligheden for vækst og udvikling får de bedste 

betingelser. Kompetenceudvikling skal tænkes ind som en naturlig del af 

virksomhedernes strategi. 

  

Fokus på samspil   Formålet med indsatsområderne er at sætte fokus på samspillet mellem 

virksomhedernes  behov  for  kompetenceudvikling  og  skolens  udbud  af 

relevant uddannelse og kompetencer.  

Kompetenceudviklingen bør  rette  sig mod både  ledelses‐ og organisati‐

onsudvikling  samt  efter‐ og  videreuddannelse  af  alle medarbejdergrup‐

per. 
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Diplomuddannelse ‐koblet til 
‐ erhvervsuddannelsen, praksis‐
læring samt medarbejder‐ og 
lederuddannelsen 
 

Udfordringer og potentiel vækst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUC Nord og HåndværkerAka‐
demiet 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tilbud om lederuddannelse, 
efteruddannelse af medarbejde‐
re og praksislæring 

 EUC Nord og HåndværkerAkademiet 
Som en videreudvikling af  skitsen, der peger på udviklingstendenser og 

indsatsområder,  viser  nedenstående  model,  hvordan  HåndværkerAka‐

demiet med  sin  diplomuddannelse  kobler  sig  til  erhvervsuddannelsen, 

praksislæring samt medarbejder‐ og lederuddannelsen. 
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   Forståelsesramme og projektsammenhæng 

SmartCity.DK  og  Byggeklyngen 

‐ Globalt udsyn 

 

 

 Underviserværkstedet udarbejdede tidligt i sin fase en forståelsesramme 

for de tre sammenhængende projekter: 

 ’Kompetenceudvikling af medarbejdere ‐ i et netværk af virksomheder’ 

 ’Flere virksomheder i Vækst i Vendsyssel’ 

 ’Byggebranchens demonstrations‐ og kompetencecenter ‐ BYG, energi og 
IKT’ 

 

Forståelsesramme 

 

 

 

 

 

‐ SmartCity.DK 

 

 

 

 
 
 

 

‐ EUC Nord 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Fyrtårne 

 Figur 2:
Forståelsesramme til skabelse af kreative strategier samt kreative & innovative kompe‐
tencer

 

 

Innovative projektstrategier 
‐ Globalt/Nationalt 

 ’Byggebranchens demonstrations‐ og kompetencecenter ‐ BYG, energi og 

IKT’ skriver med sin  innovative strategi sig  ind  i Region Nordjyllands er‐

hvervsstrategi som en klynge med et betydeligt potentiale  for vækst og 

udvikling nationalt og globalt. 

Kreative og Innovative kompe‐
tencer 
‐ Nationalt/Regionalt 

 Projekterne  ’Kompetenceudvikling  af  medarbejdere  ‐  i  et  netværk  af 

virksomheder’ og ’Flere virksomheder i Vækst i Vendsyssel’ har regionen 

som basis, hvor opgaven er at udvikle kreative og  innovative kompeten‐

cer i virksomheder og hos medarbejdere. 
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   Kompetenceprofil 

Kompetenceprofil for en 
’Idealmedarbejder’ 

 Med baggrund i forståelsesrammen for en global, national og regional innovati‐

onsstrategi  udviklede  underviserværkstedet  i  samarbejde  med  virksomheds‐

netværket og et  repræsentativt  forum  af  virksomhedsledere en  kompetence‐

profil for en ’Idealmedarbejder’ i den nordjyske byggeklynge. 

Kompetenceprofilen tager afsæt  i 4 hovedområder, som grundlag for virksom‐

hedens  vækstområder,  og  hvilke medarbejderkompetencer,  der  gør  sig  gæl‐

dende i denne udvikling. 

   Figur 3:
Eksempel på en kompetenceprofil for en ’Idealmedarbejder’ 

Kompetenceprofil for en 

’Idealmedarbejder’ 
 

   Kompetenceprofilen kan bruges som en enkel platform  for at diskutere og ar‐

bejde med  behov,  tilgange  og  prioriteringer  i  relation  til  eksempelvis  forret‐

ningsudvikling,  innovation og   kompetenceudvikling. Modellen er  inspireret af 

Hermann Brain Dominance Instrument (HBDI). 

En innovativ virksomhed 
og medarbejder 

 For en innovativ virksomhed og medarbejder gælder det om at udvikle sig i alle 

felter, og se dem i en sammenhæng. Hvad der kendetegner de forskellige felter 

beskrives her i en kort form: 

Udvikling af virksomhed 

 For en innovativ virksomhed og medarbejder gælder det om at være god til at kigge 
frem, få nye ideer og se nye muligheder. Det gule felt er kendetegnet ved at man 
tør eksperimentere. 

Drift og udførelse 

 En forudsætning for den innovative virksomhed er, at man er god til at analysere sit 
marked, og løbende opdatere sin virksomhedsplan. Det blå felt er kendetegnet ved 
logisk og økonomisk sans, samt realisme i forhold til, hvad der er muligt.  

Planlægning 

 Det pragmatiske syn kendetegner det grønne felt. Her er udfordringen at få gen‐
nemført tingene, og at overholde de tids‐og budgetmæssige rammer. Procedure er 
et nøglebegreb i dette felt 

Samarbejde og arbejdsmiljø 

 De menneskelige relationer og en rettidig kommunikation, samt et godt arbejdsmil‐
jø kendetegner det røde felt. Hvordan et team fungerer og har det med hinanden 
er et stærkt fokus i dette felt. 
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   2.1 IKV gør en forskel 

IKV som ny indgang til AMU   IKV gør en forskel ved: 

 At åbne for anerkendelse af færdigheder der er opnået i praksis. Og 
kan medvirke til at styrke efteruddannelseskulturen på både arbejds‐
pladsniveau og individniveau. 

 At  skabernye muligheder for en faglig udvikling, og åbner for nye veje 
til mere uddannelse. Det medvirker også til en bedre rekruttering og 
fastholdelse af medarbejdere. 

 At kunne blive  en ny indgang til AMU, og for kortuddannede kan det 
være vejen til at få status som faglært. 

 At får medarbejderne og virksomhederne til at tænke aktivt i AMU’s 
mange muligheder for efteruddannelse. Derfor kan IKV medvirke til at 
forøge virksomhedernes brug af AMU. 

Elektronisk ’Kompetencemap‐
pe’ 

 Undervisningsministeriets har udviklet  et  elektronisk  redskab,  en  såkaldt 

’Kompetencemappe’ til den, der ønsker at få overblik over og dokumente‐

re, hvad man kan og har lært via sin uddannelse, sit job og sit fritidsliv. 

Den  elektroniske  ’Kompetencemappe’  henvender  sig  også  til  virksomhe‐

den og til vejledere på uddannelsesinstitutionerne. 

Se nedenstående billede og brug adressen: 

 http://www.minkompetencemappe.dk 
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   2.2 IKV-katalog 

 

Håndværkerens IKV  
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Virksomhedens IKV  
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   2.3 Uddannelsesplan for virksomhedens leder/netværk 

- Underviserguidelines 
Målgruppe og deltager‐
forudsætninger 

 1. 
Oplysninger om forventet målgruppe og forventede forudsætnin‐
ger hos deltagerne mm. 

   De enkelte deltageres forudsætninger vil generelt være, at de er virksomhedseje‐

re og medarbejdere, der indgår i bygge‐ og anlægsvirksomheder.  

   2. 
Modulopbygning 

Tre moduler   Uddannelsen i energioptimering af boliger (Energiproffer) er beskrevet i følgende 3 modu‐

ler.: 

 

 
 Modul 1: 

Det nye marked   (1/2 dag). 

Energioptimering af boliger   (2 dage). 

Optimeringsrapport  (1 dag). 

Modul 2: 
Ledelse i netværk og BygSoL   (½ dag). 

Finansiering   (½ dag). 

Markedsføring   (½ eller 1 dag). 

Modul 3: 
Klippekort   (10 timer til rådighed efter eget valg). 

Videndeling i netværk   (1 dag). 

Seks formål   Uddannelsesforløbets formål er: 

1. Præsentation af uddannelsen til Energiproffer (Formål, indhold i kurset og pædagogi‐
ske principper). 

2. Præsentation af den praktiske virksomhedsopgave, du skal arbejde med som en del af 
uddannelsen. 

3. Orientering om praktiske forhold vedr. Væksthusets procedurer. 

4. Deltagerpræsentation. 

5. Introduktion til byggeplaner for Frederikshavn kommune, Boligforeningen Vesterport 
og Frederikshavn Boligforening og indblik i bygherreforventningerne  til de udførende.

6. Kortlægning kompetencer i virksomheden og udarbejde en uddannelsesplan 

Deltageropgave   Deltageropgaver: 

 Hvad forventer virksomheden sig af Energiproffer? 

 Forventninger til markedet udenfor kommunen. 

 Medarbejder analyse forud for virksomhedens uddannelsesplan. 
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  3. 
Krav til  undervisningsforløbets temaer 

Modul 1: 

Tema/Energioptimering 

af boliger 

 

 Kravene til  Modul 1: Tema/Energioptimering af boliger er: 

 At håndværkeren på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, byg‐
ningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning kan 
identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek.  

 At gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af generel viden 
om energi, energiomsætning, varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler 
som energimærker.  

 At håndværkeren kan vurdere energibesparelser og CO2‐besparelser ved hjælp af 
bl.a. standardiserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse.  

 At håndværkeren på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog 
med en kunde kan rådgive om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan 
for renovering af bolig/bygningsdel.  

Deltageropgave:  

 Energioptimering af parcelhus. 

Modul 1: 
Tema/Energioptimering 
af boliger 

 Kravene til Modul 1: Tema/Optimeringsrapport er: 

 At deltagerne på baggrund af kendskab til (DS) Dansk Standards normer kan foretage 
Termografiinspektion af bygninger.  

 At deltagerne ud fra kendskab til en bygnings fysiske forhold som relativ luftfugtig‐
hed, dugpunkter og kuldebroer kan tolke termografier.  

 At deltagerne kan anvende termografier til kvalitetssikring af udført bygningsarbejde, 
samt til identifikation af nødvendige forbedringer af bygninger eller bygningsdele.  

 At deltagerne kan anvende termografering til rådgivning af bygherrer/ kunder om 
bygningers varmetab og mulighed for ændringer heraf, samt de tekniske, arkitektoni‐
ske og økonomiske konsekvenser, som ændringerne vil medføre.   

Deltageropgaver: 

 Vurdering af energioptimering af parcelhus i praksis. 

 Udvikling af en Energiprofstandard til anvendelse ved udarbejdelse af Energioptime‐
ringsrapport. 

Modul 2: 
Tema/Ledelse i netværk 
og BygSoL 

 Kravene til Modul 2: Tema/ Ledelse i netværk og BygSoL er: 

 At deltagerne kan diskuterer og planlægge netværkets muligheder ud fra kortlægning 
af fælles kompetencer og interesser. 

 At deltagerne kan  optimere byggeprocessen gennem samarbejde og læring på byg‐
gepladsen, hvor målet er færre fejl og mangler. 

Deltageropgaver: 

 Kortlægning af netværkskompetencer og interesser. 

 Forventningsafstemning og aftaler. 

 Sammenhæng mellem tværfaglig forståelse og færre fejl og mangler. 

Modul 2: 
Tema/Finansiering 

 Kravene til Modul 2: Tema/Finansiering er: 

 at deltagerne opnår et indgående kendskab til finansieringsmuligheder. 

Deltageropgaver: 

 Opstille en økonomisk beregning ud fra udarbejdet optimeringsrapport. 

Fortsættes … 
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Modul 2: 
Markedsføring 

 Kravene til Modul 2: Tema/Markedsføring er: 

 at deltagerne kan tilrettelægger maksimal udnyttelse af markedsføring i egen virk‐
somhed og i netværket. 

Deltageropgaver: 

 Samarbejde med Reklamebureauet  Corbiz vedr. fælles markedføring på hjemmeside 
m.m. 

 Forberedelse af fælles udstilling på Energimesse i Arena Nord i april 2011. 

Modul 3: 
Tema/Klippekort 

 

 Kravene til Modul 3: Tema/Klippekort er: 

 At deltagerne kan sikre ejerskab blandt bygepladsens håndværkere for den højeste 
kvalitet. 

 At udvikle deltagernes/netværkets til at opnå en optimal udnyttelse af markedsførin‐
gen 

 At yde deltagerne/ netværket teknisk support. 

Klippekortets anvendelse til ekstern assistance, herunder til: 

 Kick off (opstartsmøde med involverede i byggeriet); projektgranskning og aftale‐
grundlag på tværs af fagene efterfulgt af løbende byggepladsmøder efter behov (EUC 
Nord). 

 Konsulentbistand fra Corbiz. 

 Konsulentbistand fra Niras. 

 Konsulentbistand fra Arkniord. 

 Konsulentbistand fra evt. et pengeinstitut 

 Anden konsulentbistand fra EUC Nord. F.eks. praktisk vejledning på byggepladsen 
vedr. konstruktioner og udførelse. 

  4. 
Evaluering af uddannelsen/Afslutning og Kursusbevis 

Evaluering af uddannel‐

sen 

 Skriftlig og mundtlig evaluering af uddannelsesforløbet. 

Afslutning Kursusbevis    Udstedelse af kursusbevis og Kompetencebevis  relateret  til 1‐dags Videndeling  i 

netværk‐session. 
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   2.4  

Uddannelsesplan for virksomhedens ansatte 
- AMU kurser 

   1. Faglige/ klimaskærm eller faglige/installationskurser 

7 kurser 
Oversigt 

 
 

1.   Energioptimering af boliger   2 dage  Tværfagligt 

2.   Dampspærre   2 dage  Tværfagligt 

3.   Råd og svamp  1 dage  Tværfagligt 

4.   Udvendig isolering i bygninger   3 dage  Klimaskærm 

5.   Kvalitetssikring   2 dage  Klimaskærm 

6.   Lavenergi; styring og regulering; ventilation; 
leverandører.  

6 dage  Installation 

7.   Samarbejde og kommunikation   2 dage  Tværfagligt 

I alt   18 dage   
 

Energioptimering af boliger 
(1) 

 Energioptimering af boliger (1) 
Kursusnr.  : 40991. 

Varighed  : 2 dage. 

Uddannelsesmål: 

 At håndværkeren på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, 
alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning kan identificere mulige 
energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek.  

 At gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af generel viden om energi, 
energiomsætning, varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler som energimærker.  

 At håndværkeren kan vurdere energibesparelser og CO2‐besparelser ved hjælp af bl.a. standar‐
diserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse.  

 At håndværkeren på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog med en 
kunde kan rådgive om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan for renovering af 
bolig/bygningsdel.  

Deltageropgave 

 Energioptimering af parcelhus. 

Dampspærre (2)    Dampspærre (2) 
Kursusnr.  : 42806. 

Varighed  : 2 dage. 

Uddannelsesmål: 

 At deltagerne kan udvælge og montere specielle dampspærremembraner ved renovering af 
tagkonstruktion udefra og indefra under hensyn til udfaldskrav, membranproducentens anvis‐
ninger og gældende tætheds‐ og isoleringskrav.  

 At deltagerne kan sikre, at membranen placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås, 
ligesom deltagerne kan udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger i en damp‐
spærremembran ved renovering af tagkonstruktioner.  

 At arbejdet udføres under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energi‐
rammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltagerne har kendskab til bygningers termiske 
ydeevne samt tæthedskrav.  

 At deltagerne kender metoder til trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr til BlowerDoor‐test 
samt lokalisering af utætheder med bygningstermografering.  

 At arbejdet planlægges og udføres under hensyn til gældende lovgivning vedrørende miljø‐ og 
arbejdsmiljø. 
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Råd og svamp mv. (3)    Råd og svamp mv. ‐ udbedring af skimmelsvampskader (3) 
Kursusnr.  : 45858 

Varighed  : 1 dag. 

Uddannelsesmål: 

 At deltageren kan medvirke ved identifikation af, samt forestå udbedring og forebyg‐
gelse af skader forårsaget af skimmelsvamp i trækonstruktioner. 

 at deltagerne kan udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgiv‐
ning, miljøforhold, arbejdsmiljø, samt følge anvisninger, vejledninger og forsikringsbe‐
stemmelser. 

Udvendig isolering af byg‐
ninger ‐ udførelse (4) 

 Udvendig isolering af bygninger ‐ udførelse (4)
Kursusnr.  : 44558 

Varighed  : 3 dage. 

Uddannelsesmål: 

 At deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge‐ og 
arbejdsmiljølov udføre udvendig isolering af bygninger.  

 At deltagerne kan i den forbindelse vurdere eksisterende mure/vægges tilstand med 
henblik på udvendig isolering.  

 At deltagerne kan forbehandle eksisterende vægge, vælge fastgørelsesmetode, op‐
sætte isolering og vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelsesforhold. 

 At deltagerne kan vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af ar‐
bejdet. 

Fokus på kvalitet i bygge‐ 
og anlægsbranchen (5) 

 Fokus på kvalitet i bygge‐ og anlægsbranchen (5) 
Kursusnr.  : 40899 

Varighed  : 2 dage. 

Uddannelsesmål: 

 Deltagerne tilegner sig en større viden og opmærksomhed om kvaliteten i arbejdets 
udførelse dels i forhold til branchenormer og dels i forhold til fejl og mangler samt 
materiale‐ og tidsforbrug.  

 Deltagerne bliver i stand til at vurdere arbejdets udførelse ud fra et kvalitetsmæssigt 
og et økonomisk aspekt med baggrund i en øget opmærksomhed på betydningen af 
kollegers og egne holdninger til kvalitet. 

 Deltagerne kan vurdere kundens forventninger og krav til arbejdets kvalitet og sam‐
menholde disse med de givne muligheder for kvalitetsforbedringer. 

Lavenergi, styring og 
regulering, ventilation 
og leverandører (6)  

 Lavenergi, styring og regulering, ventilation og leverandører (6) 
Kursusnr.  :  

Varighed  :  

Uddannelsesmål: 
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Kommunikations‐ og 
samarbejdsmetoder på 
byggeplads (7) 

 Kommunikations‐ og samarbejdsmetoder på byggeplads (6)  
Kursusnr.  : 43748 

Varighed  : 2 dage. 

Uddannelsesmål 

 At deltagerne som bygningsarbejdere kan anvende hensigtsmæssige kommunikati‐
ons‐ og samarbejdsmetoder, løse konflikter og motivere kollegerne, således at der 
opnås kvalitets‐ og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen ud fra viden om bygge‐
processen samt egne og andre faggruppers arbejdsfunktioner heri og ud fra viden om 
de problemstillinger, der forekommer mellem forskellige faggrupper på byggepladsen 
i det daglige arbejde.  

   2. 
AMU‐vilkår 

Nye takster    Deltagerbetaling 118,00 kr./dag/deltager (enkelte kurser 174,00 kr.) 

 Der udbetales VEU‐godtgørelse efter gældende regler  

 Indtil 7. februar 766,00 kr./dag.  Efter 7. februar 612,00 kr./dag. 

 Virksomheder der er medlem af Dansk Byggeri eller har tiltrædelsesoverenskomst 
med 3F kan på www.uddannelsesfonde.dk  
søge ekstra 65,00 kr./time på hvis der udbetales minimum 133,50kr./time (max. 15 
kursusdage/medarbejder/år). 

   3. 
Fremgangsmåder samt organiseringen af undervisningen 

Pædagisk/didaktisk 
model 

  Undervisningen tager udgangspunkt i praksis, 

 Undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og erfaringsudveksling mellem delta‐
gerne med vejledning fra underviseren. 

 Deltagerne arbejder i praksis i netværk. 

 Indlæringen sker i dialog mellem deltagerne bl.a. gennem konkrete opgaveløsninger, 
demonstrationer og cases med vejledning fra underviseren.  

   4. 
Undervisningen 

Vekselvirkning mellem 
skolebaseret undervis‐
ning og praksislæring 

 Undervisningen bygger på, at der gennem organiseringen af holdet veksles mel‐

lem individuelt arbejde; opgaver, der løses i mindre grupper af forskellige størrel‐

ser, og samlinger i plenum. 

Både i samlingerne og ved påvirkning af deltagerne individuelt og i grupper gives 

der  informationer  fra underviseren, der  kan  støtte dig og de øvrige deltagere  i 

indlæringen. 

   5. 
Opgaveløsningen 

Dialog og informations‐

søgning 

 Opgaveløsningen er baseret på: 

 Udveksling af synspunkter og ideer, både blandt deltagerne og med underviseren. 

 Konkret løsning af problemstillinger, som både deltagerne og underviseren kommer 
meddemonstrationer , indhentning af information gennem opslag i love, bestemmel‐
ser, vejledninger og pecer. Informationssøgning samt brug af internettet er integreret 
i løsningen af de forskellige opgaver der indgår i uddannelsen. 
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   6. 

Beskrivelse af hvordan der gøres brug af undervisningsmaterialer 

Deltageropgaver og 
relevante, brancheret‐
tede vejledninger 

 Der arbejdes primært ud fra deltageropgaverne. Herudover suppleres med rele‐
vante, brancherettede vejledninger. 

Deltagerne får ved undervisningens begyndelse udleveret deltagermateriale i 
form af mappe, papir og diverse øvelsesoplæg.  

Undervejs i forløbet bliver de materialer, der er bestemt for deltagerne, udleve‐
ret, når de er relevante for undervisningen. Ligeledes vil deltagerne selv udarbej‐
de materialer i løbet af uddannelsen. 

   7. 
Anvendelse af gæsteundervisere 

Eksterne eksperter som 
gæstelærere 

 Der bliver lejlighedsvis anvendt eksterne eksperter.  

Formålet med anvendelsen af gæsteundervisere  er at orientere om de mulighe‐

der,  som  deltagerne  har  for  at  kunne  anvende  viden  fra  den  virksomhed,  som 

gæsteunderviseren repræsenterer samt ‐ bidrage med konkret faglig viden  

Gæsteundervisere(n) inddrages i undervisningen på deltagernes præmisser. Ved‐

kommende  inddrages  primært  som  supplement  til  den  ’normale’  undervisning. 

Det konkrete indhold og den konkrete gennemførelse aftales på forhånd mellem 

underviseren og gæsteunderviseren. 

 Gæsteunderviseren og underviseren deltager  sammen  i gennemførelsen af det 

konkrete undervisningsforløb.  

   8. 
Evaluering  

Løbende en evaluering   Der gennemføres løbende en evaluering af undervisningen, idet undervisningen 

evalueres mundtligt sammen med deltagerne enten sidst på dagen eller den føl‐

gende morgen.  
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   3.1 Guidelines fra UVM 

    AMU‐system 
‐ Muligheder og begrænsninger ‐ nultolerance 

Ny AMU‐koncept‐
vejledning 

 

 
I projektets  start blev  styre‐ og projektgruppe bekendt med en ny  vejledning 

vedrørende AMU‐konceptet. 

Baggrunden  var, at ministeriet havde erfaret, at  flere udbydere har handlet  i 

strid med regelsættet, og enkelte tilsynssager har resulteret i tilbagebetaling af 

udbetalt tilskud. 

Vejledningen og senere ændringer har spillet en vigtig rolle  i udmøntningen af 

projektet, hvorfor det medtages som en vigtig del af afrapporteringen. 

"Nul‐tolerance politik"    UVM har  indført  en  "nul‐tolerance politik" over  for de  institutioner, der  ikke 

overholder  regelsættet. Det betyder  i praksis, at der  ikke udbetales  tilskud  til 

den omhandlede aktivitet og i yderste konsekvens, at institutionen vil miste sin 

godkendelse inden for det område, hvor regelsættet ikke er overholdt.  

For at sikre at regelsættet overholdes, har UVM sat fokus på nogle overordnede 

principper, som skal medvirke til at tydeliggøre over for alle godkendte udbyde‐

re, hvilke aktiviteter der som minimum skal gennemføres og dokumenteres. 

Det er vigtigt, at uddannelsesstederne har en fælles forståelse af, hvilke mulig‐

heder  og  begrænsninger  AMU  rummer  som  uddannelsessystem.  Den  fælles 

forståelse bør understøttes af et mere formelt system, der sikrer, at den fakti‐

ske tilrettelæggelse er i overensstemmelse med de mål, som uddannelsesstedet 

har fastsat, og de krav lovgivningen stiller. 

AMU‐’Guidelines og gode 
råd 

  Værktøjer og gode råd er nu samlet  i publikationen ’Guidelines og gode råd til 

overholdelse af regelsættet for AMU’ (Januar 2011).  I publikationen stilles der 

forslag om en klar  intern ansvarsfordeling,  indførelsen af faste rutiner, brug af 

tjeklister  og  en  evalueringskultur,  der  løbende  giver  ledelsen  input  om  god 

praksis eller  ting der skal rettes op på. Dermed minimeres risikoen  for, at ud‐

buddet ikke overholder lovgivningens rammer. 

Nye AMU‐satser    Nye satser 
Med virkning fra den 7. februar 2011 vil VEU godtgørelsen blive reguleret. Den 

maksimale VEU‐sats  nedsættes  til  80%  af  den  højeste dagpengesats.  For  ud‐

dannelsesforløb, der er påbegyndt før denne dato, vil den maksimale dagpen‐

gesats være uændret. 

AMU‐målgruppe    Målgruppe for AMU 
AMU‐målgruppen præciseres til at omfatte alle med en uddannelse til og med 

faglært niveau. 

 



 

Kompetenceudvikling af medarbejdere 
 i et netværk af virksomheder 

     
 

 29

 
   3.2 Information om BygSoL-programmet 

 
Formidling af BygSoL‐programmet er  indgået som et væsentligt ele‐

ment i projektet med afsæt i en generel folder, der er gengivet i det‐

te afsnit, 

Byggeri i bevægelse 

Fremtidens  byggeproces  er  et  tæt  samarbejde mellem  bygherre,  arki‐

tekt, entreprenør og håndværkere for at opnå et smukt og godt byggeri 

til en billigere pris. Det kræver en gennemgribende fornyelse i branchen 

hvor nøgleordene er øget værdi, fælles ansvar og planlægning, tværfag‐

lighed samt uddannelse på alle niveauer. 

Hvad er BygSoL? 

BygSoL står for Samarbejde og Læring, hvor det fælles mål er at skabe en 

ny og forbedret byggeproces – det er et program for byggeriets  innova‐

tion. 

En bæredygtig og  fremadrettet  innovationsstrategi  for byggeriet, er en 

kompetencestrategi,  som  ruster  medarbejdere  og  ledere  til  aktivt  at 

arbejde  med  byggevirksomhedernes  innovationsprocesser.  Formålet 

med nye og  innovative byggemetoder  og processer  er  at øge  værdien 

ved at reducere omkostningerne og forbedre kvaliteten. 

Nøgleordene er læring på byggepladserne og en ændring af eksisterende 

samarbejdsformer.  Dermed  bidrager  programmet  til  en  udvikling  af 

byggebranchen  som  helhed  og  medvirker  samtidig  til  en  højnelse  af 

kompetencer, sikkerhed og arbejdsmiljø 

Visioner for fremtidens byggeri    Visioner for fremtidens byggeri
 I fremtiden er byggeprocessen en værdiproces. Det betyder at det 

hverken er omkostningerne eller avancen, der sætter dagsordenen, 
men kundebehov og værdiskabelse. 

 Alle parter ‐ fra bygherre og arkitekt over leverandører til entreprenør 
og håndværkere ‐ står sammen om at løfte opgaven og opfylde de gen‐
sidige aftaler, der er indgået for byggeriets gennemførelse, økonomi og 
tidsforbrug. 

 I fremtidens byggeri inddrages alle parter aktivt i planlægningsproces‐
sen. Derved optimeres byggeprocessen og spild af tid og ressourcer mi‐
nimeres. 

 Det fragmenterede byggeri – med de mange faggrænser og en hierar‐
kisk opbygning – hører fortiden til. Tværfagligt samarbejde er væsent‐
ligt for at gennemføre byggeprocessen som et fælles projekt og skabe 
bedre arbejdsmiljø på byggepladsen. 

 I fremtiden indgår medarbejderne i en kontinuerlig udviklingsproces, 
der styrker de faglige og personlige færdigheder til gavn for den enkel‐
te, for virksomheden og for bygherren. Særlig fokus sættes på for‐
mænd, byggeledere, entrepriseledere og konduktører som bærere af 
den ny byggekultur. 

 Uddannelsen foregår på arbejdspladsen – i virksomheden eller på byg‐
gepladsen, hvor det er allermest relevant. Hermed bliver medarbejder‐
nes store fond af viden og erfaring inddraget i udviklingen og kan gøre 
endnu mere nytte i alle byggeriets faser. 
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Nye samspilsformer    BygSoL’s fundament 

Der  bliver  tale  om  en  ny  samarbejdsform mellem  bygherren,  hans 

interessenter  og  det  team  af  rådgivere  og  entreprenører,  der  skal 

realisere  byggeriet.  Samarbejdet  består  i,  at  der  skabes  en  fælles 

målsætning  formuleret  ved  fælles  aktiviteter  og  baseret  på  fælles 

økonomiske interesser. 

Produktinnovation    Med en tilgang til byggeprocessens  ledelse kan planer opfattes som 

tilsagn  og  aftaler  mellem  deltagerne.  Sjakkene  inddrages  aktivt  i 

planlægningen, og byggeledernes  rolle ændres  til  at  være den  ser‐

vicefunktion, der sikrer, at produktionsforudsætningerne er til stede. 

Produktudvikling understøttet af IKT er et vigtigt moment  i produkt‐

udviklingen. 

Arbejdspladslæring    Læring i praksis er en metode til at udvikle kompetencer og tværfag‐

ligt samarbejde på byggepladsen. Med denne metode er det muligt 

at  reducere  arbejdsulykker,  optimere  byggeprocessen  og  skabe  et 

fælles ansvar gennem kompetenceudvikling og samarbejde på tværs 

af faggrænserne.  

Ny praksis og læringsproces 
‐ alle byggeriets faser 

  Hvad er nyt? 

BygSoL‐konceptet sigter mod indførelse af ny praksis i såvel projekte‐

ring  som  udførelse. Der  er  ikke  tale  om  afprøvninger, men  om  en 

strategisk  satsning  hos  deltagerne  med  henblik  på  at  skabe  bred 

forandring. 

Forandringer i byggesektoren kræver en holdningsændring hos samt‐

lige  deltagere  –  fra  virksomhedsledelser  til  bygningsarbejdere,  fra 

bygherrer og rådgivere over entreprenører og mestre, til  leverandø‐

rer og forhandlere af materialer og byggevarer. 

Udviklingen  indebærer  en  læringsproces,  som  omfatter  alle,  der 

beskæftiger sig med byggeprocessen –  ikke mindst de mange hånd‐

værkere, der virker i byggepladsens hverdag. 

Læringsprocessen  har  til  sigte  at  fremme  innovationsevnen  i  virk‐

somheden og hos medarbejderne, hvor målet er at skabe effekt der: 

 Skaber merværdi 

 Øger produktiviteten 

 Øger konkurrenceevnen 
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Strategi for innovativ forandring    Hvordan realiseres programmet? 

I praksis gennemføres programmet ved at principperne implemente‐

res i forskellige virksomheder. 

Den enkelte virksomhed udarbejder i begyndelsen en strategi for de 

innovative forandringer, der er relevante for netop den virksomhed.  

Processen kan støttes af rådgivere og af undervisere  fra de medvir‐

kende uddannelsesinstitutioner. 

Ledelse i netværk og BygSoL    Innovation med BygSoL 

EUC Nord og Håndværkerakademiet udbyder med BygSoL‐konceptet 

som baggrund en kursusrække vedrørende energioptimering i bygge‐

riet. 

Kursusrækken indledes med kurset: 

 Ledelse i netværk og BygSoL. 

BygSoL‐programmet og AMU    Uddannelsesplan for virksomhedens ansatte 

(AMU kurser) 

Kurserne  kan  tages, når de udbydes, og når  virksomheden har  tid. 

Flere kurser afvikles under Åbent værksted  

Kurserne er enten faglige/ klimaskærm eller faglige/ installation. 

Eksempler på BygSoL‐
undervisningspakke 

 
 

Energioptimering af boliger   2 dage  Tværfagligt 

Dampspærre   2 dage  Tværfagligt 

Råd og svamp  1 dage  Tværfagligt 

Udvendig isolering i bygninger   3 dage   

Kvalitetssikring   2 dage   

Lavenergi,  styring og regulering, ventilation, 
leverandører.  

6 dage  Installation 

Samarbejde og kommunikation   2 dage  Tværfagligt 
 
 

Guidelines for undervisning i BygSoL‐
programmet 

  Fremgangsmåder samt organiseringen af undervisningen 

 At undervisningen tager udgangspunkt i praksis. 

 At undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og erfaringsudveksling 
mellem  deltagerne med vejledning fra underviseren. 

 At der i praksis arbejder i netværk. 

 At indlæringen sker i dialog mellem deltagerne bl.a. gennem konkrete 
opgaveløsninger, demonstrationer og cases med vejledning fra undervi‐
seren.  

BygSoL‐kontaktpersoner på EUC 
Nord 

  BygSoL‐kontaktpersoner på EUC Nord/Håndværkerakademiet 

Navn 

 

Tlf.  E‐mail 

Hans Ulrik Møller, uddannelsesleder 

Finn Pedersen, faglærer 

72 24 61 60 

72 24 61 67 

hum@eucnord.dk 

fp@eucnord.dk 

Eksempel på en byggesagsspecifik 
BygSoL‐folder 

  I  Bilag  3  er  der  vist  et  eksempel  på  en  byggesagsspecifik  BygSoL‐

folder  til  brug  for  byggesagen  Grønnevang  18,  9800  Hjørring  ‐  Et 

lavenergihus til den rigtige pris. 
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3.3 Webbaseret kommunikationsplatform 

Kommunikation mellem 
Fyrtårne/Netværk 
‐ Seks spørgsmål 

  Som opfølgning på Ambassadørmødet i marts 2011 blev spørgsmålet rejst om, 

hvordan kommunikationen kunne forbedres mellem Fyrtårne/Netværk indbyr‐

des og i forhold til ledelse og undervisere på HåndværkerAkademiet. 

Blandt flere forslag var der gehør for de sociale medier, der findes på internet‐

tet, herunder Facebook. 

Det rejste følgende spørgsmål: 
1. Hvad kræver det? 

2. Hvad kræver det af skolen? 

3. Hvem kan være med? 

4. Hvad kan det bruges til? 

5. Hvordan kan det bringe Håndværkerakademiet videre? 

6. Fordele og ulemper? 

Facebokk  

‐ en mulighed 

  Som grundlag for en videre drøftelse blev der udarbejdet et arbejdspapir, der 

som afsæt har den tilgang, at Facebook ikke kræver det store og vil derfor også 

være et fint medie for ’den travle håndværker’. 

Syv svar    Til spørgsmålene var de foreløbige svar: 

‐ HVA‐Facebook 

 

 

‐ HVA‐
Facebookkopdatering 

 

‐ HVA‐Facebookadgang 

 

‐ HVA‐Facebookmuligheder 

 

 

 

‐ HVA‐Facebook 
en stærk kanal 

 

 

‐ HVA‐Facebook 
mange funktioner og 
nem at administrere 

‐ HVA‐Facebook 

få ulemper 

  1. Der oprettes en virksomhedsside for HVA på Facebook.  Herefter kan man invitere 
netværkerne/deltagerne via deres e‐mail. De skal opfordres til at blive ’fan’ (som 
det hedder det i Facebook‐terminologi) af HVA‐siden. For at se sider på Facebook, 
så skal man have en profil, og det skal virksomhederne så oprette selv. Så er man i 
gang. 

2. Der skal laves aftaler om, hvem, hvor og hvornår HVA‐siden opdateres. Det kræver 
ikke lang tid, og vil kunne forestås af en underviser, som nok skal have hjælp til op‐
sætning og instruktion i, hvordan siden fungerer. 

3. Alle som har oprettet en Facebook‐profil kan se siden. Den kan begrænses, så kun 
medlemmer kan se den, men hvorfor ikke have fuld offentlighed, så presse, sam‐
arbejdspartnere og interesserede kan følge med i aktiviteterne. 

4. Siden kan bruges til rigtig mange ting. Mani kan løbende informere om store som 
små aktiviteter, man kan lægge billeder og film op, linke til andre interessante si‐
der, føre diskussioner, stille spørgsmål, lade medlemmer informere om deres egne 
tiltag, føre en arrangement‐kalender, osv. Desuden kan man sende beskeder til alle 
medlemmer som bliver skubbet videre til deres e‐mail. Man kan altså bruge det til 
at sende nyhedsbreve ud. 

5. Det kan blive en meget stærk kanal, som med aktiviteter, vil være et levende sted, 
hvor alle kan bidrage med info og holde hinanden underrettede om stort som 
småt. Desuden vil man få en mulighed for at sende beskeder til alle medlemmer og 
dermed have et setup for nyhedsbreve på HVA. 

6. Den store fordel, er at siden tilbyder mange funktioner, som meget nemt admini‐
streres. Mange er allerede på Facebook og de vil derfor være bekendte med se‐
tup’et. Man får desuden mulighed for at der er mange bidragsydere til siden, hvil‐
ket vil gøre det til et info‐centrum. 

7. Ulempen er, at siden kun kan ses at Facebook‐brugere og Facebook er et meget 
lukket miljø. En typisk fare ved denne form for side, er at den lige stille fader ud, da 
siden måske ikke opdateres, og ikke bruges af medlemmerne. Det kræver en op‐
startsproces og en løbende tilgang af relevant info. Kan man få en skare af med‐
lemmer som bidrager med info, så vil siden kunne blive et stærkt medie. 
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   3.4 Formidlingsaktiviteter 

  Oversigt 

Større formidlingsaktivite‐
ter 

 
I dette afsnit gøres rede for følgende formidlingsaktiviteter: 

 Indvielsen af HåndværkerAkademiets d. 10. juni 2010. 

 Formidlingsmøde med FyrtårnsAmbassadører d. 28. september 2010. 

 Formidlingsmøde med FyrtårnsAmbassadører og formænd for EUC Nords lokale 
uddannelsesudvalg ‐ d. 1. marts 2011. 

 Fyraftensmøde for deltagere fra Fyrtårnsvirksomheder  i Hirtshals, Hjørring, Sindal 
og Løkken/Vrå ‐ d. 15. marts 2011. 

Formidlingsaktiviteter i 
øvrigt 

 
Derudover er der i relation til B/A‐projektet: 

 Afholdt en række individuelle møder med ledelses‐ og medarbejderrepræsentan‐
ter fra Fyrtårnsvirksomhederne. 

 Afholdt et større antal frokostmøder med repræsentanter for ledelse og medar‐
bejdere fra virksomheder i netværk. 

 Gennemført en række møder med repræsentanter for byggeriets organisationer. 

 Udvekslet viden og erfaringer med de øvrige uddannelsesinstitutioner med bygge‐
fag i Region Nordjylland samt med forskere fra AAU. 

 Gennemført en omfattende e‐mail‐korrespondance. 
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  Indvielsen af HåndværkerAkademiets d. 10. juni 2010 

Hvad sagde direk‐

tør A. Neil Jacob‐

sen, 

EUC Nord? 

  Direktør A. Neil Jacobsen understregede ved  indvielsen d. 10.  juni 2010, at det er EUC 

Nord vision, at HåndværkerAkademiet skal være: 

 Et innovations‐ og uddannelsescenter med fokus på udvikling af byggeri, håndværk og ud‐
dannelse. 

 Et mødested, hvor håndværkere, bygherrer og virksomheder og uddannelsesinstitutioner 
kan samarbejde om at skabe ny viden i de åbne værksteder eller gennem de projekter, som 
skal gennemføres. 

 Et dansk kraftcenter på området og at det skal bidrage til at skabe debat og visioner om 
fremtidens byggeri samt om fremtidens uddannelse og efteruddannelse håndværkere, der 
tilsammen kan være medskabende af et byggeri i bevægelse. 

 En forløber for etablering af Byggebranchens Demonstrations‐ og Kompetencecenter. 

Hvad sagde afde‐
lingschef Louise 
Pihl, 
Dansk Byggeri? 

 

  Afdelingschef Louise Pihl, Dansk Byggeri pegede  i sin redegørelse  for, hvad der skal til 

for at byggeriet og byggeriets uddannelsesinstitutioner kan  følge med udviklingen, at 

der ligger en fælles udfordring i: 

 At udbrede en efteruddannelseskultur i branchen. 

 At skabe et øget fokus på ledelses‐ og medarbejderkompetence samt øget medarbejderin‐
volvering. 

 At skabe bedre muligheder for efteruddannelse. 

 At arbejde med elektronisk uddannelsesbevis, der inkluderer efteruddannelse. 

Louise Pihl sluttede af med at understrege, at EUC Nord i sit hidtidige virke er gået for‐

rest skabelse af innovativ efteruddannelse i et innovativ netværkssamarbejde med byg‐

gevirksomheder og EUC Nord med HåndværkerAkademiet har skabt en  innovativ plat‐

form for eksport af viden til byggeriets øvrige uddannelsesinstitutioner. 

Hvad sagde pane‐
let? 

  I den afsluttende paneldialog blev der bl.a. peget på, at det nye HåndværkerAkademi 

har en vigtig mission med hensyn til: 

 At tilbyde undervisningspakker til byggevirksomheder og netværk af byggevirksomheder, der 
kan bidrage til vækst og udvikling i virksomheder og i byggebranchen. 

 At bidrage til en øget innovation i byggeriet ved gennemførelse af eksperimenter som f.eks. 
Murerfaget i bevægelse. 

 At bygge bro mellem uddannelsessystemet og håndværksvirksomheder. 

 At skabe en øget sammenhæng mellem niveauerne i byggeriets udannelsessystem. 

 At være rollemodel for udbredelse (systemeksport) af vilje og evne til innovation til de øvrige 
uddannelsesinstitutioner med byggefag. 

Foto af panel fra 
indvielsen af Hånd‐

værkerAkademiet
1 

 

                                                           
 
1 Paneldeltagere fra venstre: Michael Lund, Lund & Staun A/S, Nibe, formand for Træsektionen, Dansk Byggeri, projektkoordinator Bettina 

Hedeby Madsen, Plan & Udvikling,Hjørring Kommune, forretningsfører Jens Ole Jørgensen, BoligHjørring, afdelingschef Louise Pihl, Dansk 
Byggeri, direktør Kjeld Bjerg, Bjerg Arkitektur og dekan Jan Holler Foget, UCN – Bygningskonstruktører.  
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  Formidlingsmøde med FyrtårnsAmbassadører 
‐ d. 28. september 2010 

Formål 
 
Mødets formål var: 

 At give en introduktion til B/A‐projektets og dets sammenhæng med projek‐
tet 'Flere Virksomheder i Vækst' (FVIV). 

 At drøfte FyrtårnsAmbassadørernes rolle i gennemførelsen af de to projek‐
ter. 

 At give en introduktion til IKV og uddannelsesplanlægning. 

Dagsorden   Mødets dagsorden var: 

    Orientering om B/A‐projektet 'Kompetenceudvikling af medarbejdere ‐ i et 
netværk af virksomheder'. 

 Sammenhæng mellem projektet 'Flere Virksomheder i Vækst' og B/A‐
projektet. 

 Ambassadørernes rolle i HåndværkerAkademiet. 

 Det tværfaglige uddannelsesudvalg for efteruddannelsen (formandskaberne 
for de lokale uddannelsesudvalg). 

 Praktiske guidelines til IKV og uddannelsesplanlægning. 

To projekter med fælles mål‐

ramme 
 Faglærer Finn Petersen, Murerafdelingen, EUC Nord gav en kort introduk‐

tion til B/A‐projektet og 'Flere Virksomheder i Vækst' og til sammenhæn‐

gende mellem de to projekter med reference til de udarbejdede projekt‐

foldere (se Bilag /1 og 2). 

B/A‐projektet har fokus på afklaring af behovet for kompetenceudvikling 

af medarbejder i håndværksvirksomheder, som er medlem af Dansk Byg‐

geri og som minimum har tiltrædelsesoverenskomst med TIB eller 3F. 

Lone Thrane, BAI uddybede at, overenskomstaftalen fastlægger et ”øre‐

beløb” pr. svendetime til Bygge og Anlægs fonden; men, at det  i realite‐

ten  kun  7 %  af  virksomhederne, der  benytter  sig  af muligheden  for  at 

søge økonomisk støtte til efteruddannelse.  

Lone Trane oplyste endvidere, at B/A‐fonden lægger afgørende vægt på, 

at B/A‐projektet sætter fokus på den kompetenceudvikling af medarbej‐

dere, der udspringer af virksomhedsnetværks behov for efteruddannelse. 

Projekternes bidrag til øget 

vækst 
 Allan  Dam,  PKEConsult,  tog  udgangspunkt  FVIV‐projektet)  som  skal  bi‐

drage  til  at  understøtte  skole‐virksomhedssamarbejdet med  Håndvær‐

kerAkademiet og Fyrtårnene som  ramme og   med det  formål  for øje at 

øge væksten i byggevirksomhederne i Vendsyssel.  

FVIV‐projektet  fokuser  på  optimering  af  ledelseskompetencer,  udarbej‐

delse af  strategier og  forretningsplaner; men også udvikling af virksom‐

hedsnetværk. 

Fortsættes … 
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   B/A‐projekt  ligger  i en naturlig  forlængelse af FVIV‐projektet, hvor virk‐

somhedernes  strategier  og  dermed  tanker  om  fremtiden  omsættes  til 

konkret udvikling gennem kompetencevurdering  (IKV) og opkvalificering 

af medarbejderne. 

Ambassadørernes rolle i Hånd‐
værkerAkademiet 

 Deltagerne var enige om:  

 At ambassadørerne skal medvirke til at udbrede netværket og dermed det 
lokale fyrtårn. 

 At ambassadørerne ikke skal pålægges større tidskrævende opgaver. 

 At skolen er tovholder og faciliterer netværkerne med ambassadøren som 
kontaktperson til virksomhederne; men i begrænset omfang. 

 At ambassadørerne er en del af virksomhedsnetværket med Skagen Fyrtårn 
som en rollemodel.  

 At ambassadørerne skal have fingeren på pulsen (efteruddannelsesbehov) i 
det lokale Fyrtårn. 

 At ambassadørerne hverver nye medlemmer til netværket ifm. deres daglige 
gang i den lokale byggebranche. 

Tværfagligt uddannelsesudvalgt   Der var endvidere enighed om at etablere et tværfagligt efteruddannel‐

sesudvalg med  deltagelse  af  formandskaberne  for  de  lokale  uddannel‐

sesudvalg. 

IKV og virksomhedens strategi‐
arbejde 

 

 Finn  Petersen  orienterede  om,  at  den  enkelte medarbejder  kan  blive 

kompetencevurderet, og at tilbuddet er åbent for alle.  

IKV  vil  kunne  understøtte  virksomhedens  strategiarbejde  og  målrette 

medarbejdernes uddannelse ved at  IKV udføres  som et AMU‐forløb, og 

deltageren modtager VEU‐ godtgørelse efter gældende regler. 

Guidelines til øget brug af IKV   Nedenfor er  listet de emner, der blev diskuteret, og som vil tilskynde til 

øget brug af IKV: 

 Alfa og omega for en god efteruddannelse er den gode dialog med virksom‐
hederne. Korte og præcise informationer optimerer kommunikationen mel‐
lem skolen og erhvervet. 

 Det er meget vigtigt, at der er sammenhæng mellem kvalitet og logistik, og 
at både EUD og AMU har et godt image. 

 Efteruddannelseskurser skal ligne mere arbejdsmarkedet, så kurser gennem‐
føres effektivt med mindre spildtid. 

 IKV bør udføres i større omfang og hos flere virksomheder. 

 Det er nødvendigt med personlig kontakt for at styrke implementering af 
IKV. 

 Muligheden for at udstede et bevis / certifikat efter IKV bør fremhæves. 

 Fremhæv sammenhængen mellem IKV, medarbejdersamtaler og uddannel‐
sesplanlægning (får karakter af god personalepleje). 

 Behov for udvikling af bløde kompetencer hos håndværkeren kan afsløres af 
IKV (samarbejde, BygSoL). 

BygSoL‐programmet er nærmere omtalt i rapporten side 28. 
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  Formidlingsmøde med FyrtårnsAmbassadører og formænd 
for EUC Nords lokale uddannelsesudvalg ‐ d. 1. marts 2011 

Formål 
 
Mødets formål var: 

 Formidling af resultatet af projektet: ”Kompetenceudvikling af medarbejde‐
re i et netværk af virksomheder”. 

 Drøftelse af formidling af projektets resultaterne til hele landsdelen. 

 Planlægning af den fremtidige, fælles  indsats. 

Program   Mødets program var: 

   Kl. 14.15  Ankomst og kaffe 

Kl. 14.30  Præsentationsrunde 

Kl. 14.45  Fyrtårnenes fremtid 

  Ambassadørernes rolle 

  De lokale netværk 

Kl. 15.15  Individuel Kompetence Vurdering 

  IKV på 4 måder 

  Virksomhedens muligheder gennem IKV 

Kl. 16.15  Strategisk uddannelse i små og mellemstore virksomheder 

  Hvilke kompetencer er vigtige i fremtiden? 

Kl. 16.30  Fyrtårnsmøder i foråret 

  Planlægning med de enkelte ambassadører 

Kl. 17.15  Middag 

Fyrtårnenes fremtid   Hans Ulrik Møller præciserede den tværfaglige  tilgang  i netværkssamar‐

bejdet, og pegede på vigtigheden af, at ambassadørerne  repræsenterer 

deres lokalområde, og at de er en vigtig sparringspartner for skolen. 

Netværksarbejdet kunne godt 

være mere intenst, 
 NetværksAmbassadørerne  konstaterede,  at  netværksarbejdet  for  tiden 

var præget af en generel sløvhed, men understregede den store betyd‐

ning de åbne værksteder havde haft for området. 

Tilfredshed med EUC Nords ud‐

dannelsestilbud 
 Dampspærrekurserne blev  især  fremhævet;  selv  svendene havde meldt 

tilbage ’at det var sgu’ godt nok’. Nævnt blev også skolens store fleksibili‐

tet med åbne værksteder, når virksomheden lige pludselig får en periode 

på 14 dage med en nedgang i beskæftigelsen. 

Individuel Kompetence Vurde‐

ring 
 Finn  Pedersen  indledte med  at  konstatere,  at  60%  af byggevirksomhe‐

derne  ikke  gør  aktivt  brug  af  BA‐Fonden  og  tilbuddene  fra  AMU.  EUC 

Nord har derfor forsøgt nye veje. En af dem er at tilbyde virksomhederne 

en kompetencevurdering fulgt op med en uddannelsesplan.  

Fortsættes … 
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   Byggebranchens folk fokuserer ikke som det første på almene kompeten‐

cer, som dansk og matematik, men mest på de  faglige kompetencer og 

ikke mindst på de certifikatkrav der er forbundet med arbejdsmiljøet på 

byggepladserne samt ledelse og planlægning. 

Derfor har det været naturligt at  tage udgangspunkt  i disse  tre  temaer 

gennem et projekt  til  fremme  for  IKV og strategisk uddannelse. Der har 

indtil nu vist sig 4 interessante måder at gribe IKV an på.  

En håndværker der mangler 

specifikt uddannelsesbevis (1)  
 Mange unge murersvende har henvendt sig på HåndværkerAkademiet og 

spurgt om mulighed  for at  få udstedt et uddannelsesbevis  for deres sy‐

stemstilladskompetencer. Via HåndværkerAkademiets holdjournaler blev 

ca. 100 murersvende tilbudt 8 timers IKV på en bestemt dag, rettet mod 

uddannelsen ”Systemstillads – opstilling mv.” (45623). 

Dagen sluttede med en test, hvorefter der blev udstedt uddannelsesbe‐

vis. 

Produktionsvirksomheden og 

den samlede kompetence (2)  
 En vinduesfabrik med ca. 50 medarbejdere ønskede en komplet oversigt 

over faglige, almene og sociale kompetencer. 

Målet var først og fremmest, at sikre at medarbejderne havde de kompe‐

tencer, som var nødvendige, set  i forhold til den aktuelle funktion med‐

arbejderen pt. udførte. Det kunne dreje sig om både  faglige og arbejds‐

miljømæssige kompetencer samt samarbejdskompetencer. Det var også 

virksomhedens hensigt at tilbyde medarbejderne mulighed for at deltage 

i uddannelser, som havde mere personlige perspektiver, som almene fag 

eller for at opnå kompetencer, der gjorde det muligt at skifte funktion på 

arbejdspladsen. 

Virksomheden lagde heller ikke skjul på at, hensigten også var at medar‐

bejderne skulle betragte  IKV‐en som en  form  for personalepleje, hvilket 

også  lykkedes. Medarbejderne følte virkelig at virksomheden nu bekym‐

rede sig om deres ve og vel på arbejdspladsen. 

Medarbejdere frem mod sjak‐

bajsuddannelsen (3)  
 En  større  virksomhed  i  byggebranchen  ville  tilbyde  sine  formænd  en 

sjakbajsuddannelse. Disse  formænd havde gennem deres virke  i bygge‐

branchen  tilegnet  sig  flere  ledelseskompetencer og  tilmed  i et  stort og 

langvarigt  byggeprojekt  arbejdet  med  BygSoL‐programmet,  som  også 

indeholder mange elementer vedrørendeledelse på formandsniveau.  

Fortsættes … 
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   Efterfølgende ønskede  virksomheden  at  gennemføre  IKV mod  sjakbajs‐

uddannelsen  for de  formænd, der havde været  tilknyttet projektet,  for 

derefter at gennemføre uddannelser i virksomheden, som kunne fulden‐

de sjakbajsuddannelsen for de aktuelle medarbejdere. 

Medarbejderne i den lille virk‐
somhed (4)  

 Det typiske forløb er her, at en virksomhed kontakter skolen, og IKV præ‐

senteres som hjælp til udarbejdelse af en kompetenceoversigt over fagli‐

ge kompetencer  i  forhold  til de konkrete arbejdsopgaver virksomheden 

har i det daglige.  

Mester  ser det  som  en nødvendighed,  at medarbejderne har de  spids‐

kompetencer,  der  matcher  virksomhedens  projekter.  Det  giver  bedre 

kvalitet og kvantitet samt større indtjening til alle parter. Medarbejderne 

er også interesseret i at være godt kvalificerede for på den måde at være 

en attraktiv arbejdskraft. 

Strategisk uddannelse i små og 
mellemstore virksomheder 

 På spørgsmålet om hvilke kompetencer, der er vigtige i fremtiden indled‐

te Henrik  Fjorbak,  Fjordbak BYG med  at  omtale  udspil  fra  både  EU  og 

regeringen,  hvor  energioptimering  og  passivhuse  bliver  det  helt  store 

marked. 

Derfor bliver det af  stor vigtighed, at  ruste alle medarbejdere  til denne 

udfordring. 

Sammen med Bygma blev udfordringen taget op, og med det mål at byg‐

ge Danmarks billigste  passivhus.  Inden  skulle  folk  på  ’passivhuskursus’, 

hvor  håndværkerne  blev  overraskede  over  hvor  omhyggeligt  arbejdet 

skal udføres,  for at opnå den  rette blowertest. Både  test og markedets 

laveste kvadratmeterpris for passivhuse har efterfølgende holdt stik. 

Det  skyldes måske også, at hele byggeprojektet blev  tilrettelagt  som et 

BygSoL‐  forløb. Traditionelt blev der  lagt ud med et opstartsmøde, hvor 

hele projektmaterialet blev gennemgået.  

Svendemapper   Efterfølgende bliver der fulgt op med BygSoL‐møder, som EUC Nord gen‐

nemfører. Svendene er udstyret med såkaldte ’svendemapper’, som hele 

tiden ajourføres. Møderne og mapperne som værktøj gør, at man  lærer 

af hinandens erfaringer. Medarbejderne synes, at det er super, og at det 

gør byggepladsen til en bedre arbejdsplads. 

Det sociale element er en vigtig faktor fortalte Henrik Fjorbak, og nævnte 

at  byggeledelse  og  medarbejdere  havde  været  sammen  på  en  fælles 

skitur. 

Fortsættes … 
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  De  sociale  arrangementer  har  været med  til  skabe  et  helt  nyt  samar‐

bejdsklima, som bl.a. kan måles på, hvor ivrige folk er for at fortælle om 

de nye måder man er sammen på, og hvor godt det er på den måde.  

Som måske noget af det vigtigste, er der opnået en  fleksibilitet, der går 

begge veje, pointerede Henrik Fjorbak. 

Fyrtårnsmøder i Foråret 2011   Mødet sluttede med, at EUC Nord og Håndværkerakademiet rettede en 

personlig henvendelse  til hver enkelt ambassadør,  for at gøre status og 

aftale møder i de enkelte fyrtårne. 

Deltagerne var enige om, at Skolens kontakt  til de enkelte  fyrtårne skal 

forbedres,  og  at materiale,  som  sendes  ud,  skal målrettes  bedre.  Som 

eksempel blev nævnt de mange muligheder  sjakbajsuddannelsen byder 

på. 

Mange nye og unge svende melder sig på banen med ønsker om flere og 

bedre lederkompetencer. 

Der var tilslutning til, at skolen udarbejder et tilbud med afsæt i den sam‐

lede  sjaklederuddannelse,  som en  form  for mellemlederuddannelse. Og 

den skal udbydes modul‐opdelt, så den enkelte selv kan sammensætte sit 

forløb. 
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  Fyraftensmøde for deltagere fra Fyrtårnsvirksomheder  i 
Hirtshals, Hjørring, Sindal og Løkken/Vrå ‐ d. 15. marts 2011 

Formål 
 
Mødets formål var: 

 Orientering om aktuelle uddannelsestilbud på EUC 
Nord/HåndværkerAkademiet. 

 Dialog om samarbejdet mellem Fyrtårnenes virksomheder, EUC Nord og 
Dansk Byggeri om virksomhedernes og medarbejdernes kompetenceudvikling 

 De fælles udfordringer om skabelse af vækst og udvikling i byggevirksomhe‐
der og netværk. 

Mødets program   

Mødets resultater    Repræsentanterne for de 10 deltagende virksomheder pegede på: 

 At IKV er vejen til strategisk udnyttelse af AMU‐efteruddannelsen. 

  At der behov for øget kompetence i energioptimering af boligen og kvalitets‐
sikring med FotoDok. 
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4. 
IKV OG UDDANNELSESPLANLÆGNING 
‐ PRODUKTER 
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   Produkt 1: 

4 Eksempler på IKV i byggebranchen 
   Indledning 

Fire måder at måder at gennem‐
føre IKV på 

 IKV  kan  ud  fra  arbejdet  i  ’Underviserviserværkstedet’  og  Håndværker‐

Akademiets  erfaringer  som  en del  af B/A‐projekt udføres på  flere  kon‐

struktive måder og  resultatet anvendes på  flere måder  til gavn  for den 

enkelte håndværker eller/og  for virksomheden, og på den måde fremme 

kvalitet og indtjening for alle parter samt forbedre arbejdsmiljøet. 

I B/A‐projektet er der   afprøvet flere varianter af gennemførelsesformer 

vedr.  IKV. Der har været  taget udgangspunkt  i den enkelte håndværker 

med fokus på samspillet mellem  virksomheden og medarbejderen. 

Erfaringerne viser, at byggebranchens folk  ikke som det første fokuserer 

på almene kompetencer, som dansk og matematik, men mest på de fag‐

lige  kompetencer  og  ikke mindst  på  de  certifikatkrav  der  er  forbundet 

arbejdsmiljøet på byggepladserne samt ledelse og planlægning. 

Derfor har det været naturligt at  tage udgangspunkt  i disse  tre  temaer 

gennem et projekt  til  fremme  for  IKV og strategisk uddannelse. Der har 

indtil nu vist sig 4 interessante måder at gribe IKV an på. 

   Medarbejderne i den lille virksomhed (1) 

Den indledende virksomheds‐
kontakt 

 Virksomhedskontakt fra erhvervsskolen indledes med en præsentation ag 

IKV  som  hjælp  til  udarbejdelse  af  en  kompetenceoversigt  over  faglige 

kompetencer i forhold til de konkrete arbejdsopgaver virksomheden har i 

det daglige (Se Produkt 3). 

Der tages afsæt  i, at mester ser det som en nødvendighed at medarbej‐

derne har  spidskompetencer, der matcher virksomheden projekter. Det 

giver  bedre  kvalitet  og  kvantitet  samt  større  indtjening  til  alle  parter. 

Medarbejderne er også  interesseret  i at  være godt  kvalificerede  for på 

den måde at være attraktiv arbejdskraft. 

Desuden  efterspørges  også  overblik  over  certifikater  og  kompetencer, 

som bidrager til en god APV og et i øvrigt godt arbejdsmiljø. 
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8 timers IKV for hele virksomhe‐
den 

 Fremgangsmåden kan være en 8 timers IKV for hele virksomheden, hvor 

medarbejderne  guides  igennem  skemaer  og  interviews,  som  kan  kort‐

lægge alle nødvendige faglige kompetencer, som på forhånd kan udpeges 

sammen med mester. 

Desuden kortlægges hvilke certifikater medarbejderne allerede har, som 

et supplement  til virksomhedens  IKV. Medarbejdere kan  imidlertid også 

gennem mange års erfaring have oparbejdet kompetencer, som beretti‐

ger dem til udstedelse af visse AMU‐beviser vedr. arbejdsmiljøuddannel‐

ser. Dette kan afprøves ved de  tests, der normalt gennemføres ved af‐

slutning  af  disse  uddannelser. Underviseren  som  gennemfører  IKV, må 

nødvendigvis have indgående kendskab til de aktuelle uddannelser. 

Efterfølgende udfærdiges individuelle uddannelsesplaner samt en samlet 

uddannelsesplan  for  medarbejderne  i  virksomheden,  som  mester  og 

medarbejdere sammen bør tage ansvar for.  

   En Håndværker der mangler et specifikt uddannelsesbevis 
(2) 

Kompetencebevis for udførelse 
af specifikke jobfunktioner 
‐ f.eks. stilladsopstilling 

 

 Mange unge murersvende havde efterhånden henvendt sig på Håndvær‐

kerAkademiet og spurgt om mulighed  for at  få udstedt et uddannelses‐

bevis  for  sin  systemstilladsuddannelse.  Denne  uddannelse  har  siden 

marts 2002 været en del af mureruddannelsen. De unge svende har fået 

den samme undervisning som andre får på et 3‐ugers systemstilladskur‐

sus. Murerne ønskede at få beviset fordi det i modsætning til deres sven‐

debrev, er et direkte bevis på deres kompetence vedr. stilladsopstilling, 

hvilket i mange tilfælde er en fordel ifbm. APV‐udførelse og evt. besøg af 

Arbejdstilsynet på byggepladserne. 

8 timers IKV på en bestemt dag, 
rettet mod uddannelsen ”Sy‐
stemstillads – opstilling mv.” 

 De blev alle via HåndværkerAkademiets holdjournaler tilbudt 8 timers IKV 

på en bestemt dag,  rettet mod uddannelsen ”Systemstillads – opstilling 

mv.”  (45623). Dagen  startede med  indskrivning  og  en  kontrol  af  deres 

svendebrev, som ikke måtte være ældre end marts 2002. Enkelte svende 

der var  tilflyttere men arbejde  sammen med  lokale  svende, havde hørt 

om tilbuddet og tilmeldt sig. De var uddannet på andre skoler, så derfor 

skulle det også sikres at disse andre skoler har opfyldt mureruddannelses 

afsnit vedr. systemstillads. 

Fortsættes... 
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   Endelig  sluttede dagen med  en  test  som normalt  indgår  i uddannelsen 

”Systemstillads  –  opstilling mv.”  hvorefter  beviserne  blev  underskrevet 

og uddelt. 

Herefter blev alt nyt vedr. systemstilladser siden marts 2002 udleveret på 

skrift og gennemgået. Så de unge svende  fik en opdatering vedr. opstil‐

ling af systemstillads, hvilket de syntes var helt perfekt. 

   Produktionsvirksomhed ‐ Samlet kompetence (3) 

Vurdering af virksomhedens 
samlede kompetence og 
‐ Uddanelsesplan 

 En vinduesfabrik med ca. 50 medarbejdere ønskede en komplet oversigt 

over faglige, almene og sociale kompetence. 

Målet var først og fremmest, at sikre at medarbejderne havde de kompe‐

tencer, som var nødvendige, set  i forhold til den aktuelle funktion med‐

arbejderen pt. udførte. Det kunne dreje sig om både  faglige og arbejds‐

miljømæssige kompetencer samt samarbejdskompetencer. Det var også 

virksomhedens hensigt at tilbyde medarbejderne mulighed for at deltage 

i uddannelser, som havde mere personlige perspektiver, som almene fag 

eller for at opnå kompetencer, der gjorde det muligt at skifte funktion på 

arbejdspladsen.  

IKV som personaleple   Virksomheden lagde heller ikke skjul på at, hensigten også var at medar‐

bejderne skulle betragte  IKV‐en som en  form  for personalepleje, hvilket 

også  lykkedes. Medarbejderne følte virkelig at virksomheden nu bekym‐

rede sig om deres ve og vel på arbejdspladsen. 

Min kompetencemappe 
‐ på lærlingejysk 

 

 Udgangspunktet  for  IKV‐en  blev  ”Min  kompetencemappe”,  som  blev 

tilrettet og skrevet på ”lærlingejysk”, hvilket tilsyneladende virkede  fint. 

Her redegjorde medarbejderne for deres skolegang, og hvilke uddannel‐

ser de ellers havde gennemgået. Der var også plads til at beskrive hvilke 

kompetencer,  man  havde  erhvervet  gennem  sine  fritidsaktiviteter  og 

andre jobs, samt hvilke konkrete AMU‐uddannelser, man havde gennem‐

gået. 

Fortsættes ... 
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Medarbejdernes egne kompe‐

tencevurderinger 
 Der  blev  lagt  særlig  vægt  på  medarbejdernes  egne  vurderinger  vedr. 

kompetencer forbindelse med: 

Arbejdsmiljø    Arbejdsmiljø var i højsædet på virksomheden og denne del af IKV‐en ville 
således skærpe opmærksomheden, samt give et billede af hvor det evt. var 
nødvendigt at sætte flere ressourcer ind. 

Samarbejde    Virksomheden lagde stor vægt på at samarbejdet fungerede tilfredsstillen‐
de, da der i produktionen var rigtig mange kunde/leverandørforhold, når et 
emne skulle videre gennem fabrikken. 

Kommunikation    Også kommunikation var uhyre vigtig når emner ”flød” gennem den lange 
produktion. 

Evne og lyst til at lære nyt    Ofte havde virksomheden brug for at flytte medarbejderne rundt i produkti‐
onen i takt med hvilke emner, der solgte bedst. Derfor var omstillingsparat‐
hed en vigtig kompetence. 

Evne og  lyst  til at undervise sine 

kollegaer 
  Når man omrokerede medarbejder ville der ofte være behov for overleve‐

ring af metoder, erfaringer og konkret vide, så mange medarbejdere måtte 
ofte oplære andre i konkrete funktioner. 

Ønskeseddel    Sidste side i ”kompetencemappen” var udformet som en ønskeseddel, hvor 
medarbejderne fremkom med ønsker om hvilke kompetencer man ønskede 
at styrke, og ikke mindst hvilke konkrete funktioner man var interesseret at 
udføre i produktionen. 

Gruppevis IKV   IKV‐en på denne vinduesfabrik blev gennemført i grupper af 3 – 4 perso‐

ner, hvor man først udfyldte den tilpassede kompetencemappe. Det viste 

sig at være en stor hjælp at man sad i små grupper, da det så var muligt 

at drøfte hvad de  forskellige  spørgsmål  gik ud på. Underviserne  var  til 

stede og kunne hjælpe, men ofte klarede grupperne selv de små spørgs‐

mål, der opstod. 

Efterfølgende blev der udført gruppeinterviews i de samme små grupper, 

hvor medarbejderne kunne uddybe deres svar eller få afklaret eventuelle 

spørgsmål  vedr.  uddannelsesønsker.  Underviserne  gennemgik  under 

disse  interviews ”kompetencemapperne” for at rense for evt. misforstå‐

elser. 

Kompetencemappe   Resultatet  blev  besvarelserne  i  ’kompetencemapperne’  som  opbevares 

på skolen indtil videre, samt et skema, hvor det hele er skrevet sammen.  

Dette skema skal så medvirke til at give virksomheden overblik over ak‐

tuelle kompetencer og ønsker om mere uddannelse hos medarbejderne. 

For som produktionschefen siger: Vi skal give vore medarbejdere så me‐

get som muligt af det de gerne vil have, for at få dem til at føle sig godt til 

passe. 

Skemaet  skulle også  indgå  i  en  samlet uddannelsesplan  for  virksomhe‐

den. 
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   Medarbejdere frem mod sjakbajsuddannelsen (4) 

Praksisrelateret Sjaklederkompe‐
tence 

 En  større  virksomhed  i  byggebranchen  ville  tilbyde  sine  formænd  en 

sjakbajsuddannelse,  men  stort  set  alle  disse  formænd  havde  gennem 

deres virke i byggebranchen tilegnet sig flere ledelseskompetencer. 

De havde bl.a. deltaget i et stort og langvarigt byggeprojekt arbejdet med 

BygSoL‐begrebet, som også indeholder mange elementer vedr. ledelse på 

formandsniveau. 

HåndværkerAkademiet har haft en mand som facilitator  i det store pro‐

jekt, og det gav et  indgående kendskab til formændenes tilegnede kom‐

petencer.  

IKV 
 ‐ med kurs mod Sjakbajsud‐
dannelse 

 Efterfølgende ønskede  virksomheden  at  gennemføre  IKV mod  sjakbajs‐

uddannelsen  for de  formænd, der havde været  tilknyttet projektet,  for 

derefter at gennemføre uddannelser i virksomheden, som kunne fulden‐

de sjakbajsuddannelsen for de aktuelle medarbejdere.  

Under  IKV‐en blev medarbejdernes kompetencer først og fremmest vur‐

deret af facilitatoren, som havde medvirket gennem processen. 

Grundlag for vurderingen var bla. a. facilitatorens daglige gang på bygge‐

projektet, samt de utallige BygSoL‐møder der var gennemført i projektet. 

Desuden  havde mange  af medarbejderne medvirket  til  udvikling  af  en 

digital  skurbog,  hvilket havde  givet dem  stor  indsigt  i brugen  af  digital 

kommunikation ved byggeri. 

Individuel‐ og gruppe ‐IKV   Medarbejderne besvarede også en række spørgsmål, til afklaring af kom‐
petencer i forhold til konkrete mål indeholdt i sjakbajsuddannelsen.  

Endeligt  gennemførtes  en  række  gruppeinterviews,  som  også  indgik  i 

vurderingen af medarbejdernes kompetencer. 

IKV‐gennemførelsesbevis   Slutresultatet blev et  gennemførelsesbevis hvor det  fremgår hvilke mål 

medarbejderen har opnået samt en personlig uddannelsesplan for med‐

arbejderne, i hvilken det fremgår hvilke mål der skal indgå i den endelige 

uddannelse til sjakbajs. 

Desuden fik virksomheden og medarbejderne en ekstra gevinst i en digi‐

tal  skurbog,  som  kan  rationalisere  arbejdsgangen  vedr.  ugesedler  og 

lønregnskab. 
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   Produkt 2: 

Eksempel på tilmelding til IKV  
    

   Skema 1: 
Eksempel på tilmelding til IKV 

Eksempel på tilmelding 
til IKV 
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   Produkt 3: 

Eksempel på IKV-procesforløb 
- Mindre håndværksvirksomhed 

    

   Skema 2: 
Eksempel på IKV‐procesforløb – Mindre håndværksvirksomhed 
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   Produkt 4: 

Eksempel på IKV-skema  
- Mindre håndværksvirksomhed 

   Skema 3: 
Eksempel på IKV‐skema – Mindre håndværksvirksomhed 

Eksempel på IKV‐skema 
 – Mindre håndværks‐
virksomhed 
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   Produkt 4: 

Eksempel på IKV-tilbagemelding til virksomheden 
Eksempel på IKV‐
tilbagemelding til virk‐
somheden 
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   Produkt 6: 

Eksempel på IKV-uddannelsesplan  
Oversigt   I eksemplet på IKV‐uddannelsesplan gøres rede for: 

1.   Stamdata. 

2.   Uddannelsesbaggrund. 

3.   Efteruddannelse (ikke certifikater) 

4.   Certifikater. 

5.   Erhvervserfaring. 

6.   Erfaringer fra fritids og forenings liv samt folkeoplysning. 

7.   Faglige kompetencer. 

8.   Øvrige  kompetencer  (Kommunikation  ‐  samarbejde  ‐  kvalitet  ‐Læring og udvikling  ‐ Plan‐
lægning og ledelse ‐ Arbejdsmiljø) 

9.   Personlig uddannelsesplan. 

Stamdata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesbaggrund 
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Uddannelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikater 
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Erhvervserfaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidslivserfaring 

 

 

Faglige kompetencer  
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Øvrige kompetencer 

 

‐ Kommunikation og 
ledelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Læring og udvikling 
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‐ Planlægning og ledelse 
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‐ Arbejdsmiljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlig uddannelses‐
plan 
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Produkt 7: 
Eksempel på Kompetencebevis 
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   Produkt 8: 

Uddannelsesplan for virksomhedens leder/netværk 
- Underviserguidelines 

Målgruppe og deltager‐
forudsætninger 

 1. 
Oplysninger om forventet målgruppe og forventede forudsætnin‐
ger hos deltagerne mm. 

   De enkelte deltageres forudsætninger vil generelt være, at de er virksomhedseje‐

re og medarbejdere, der indgår i bygge‐ og anlægsvirksomheder.  

   2. 
Modulopbygning 

Tre moduler   Uddannelsen i energioptimering af boliger (Energiproffer) er beskrevet i følgende 3 modu‐

ler.: 

 

 

 Modul 1: 
Det nye marked   (1/2 dag). 

Energioptimering af boliger   (2 dage). 

Optimeringsrapport  (1 dag). 

Modul 2: 
Ledelse i netværk og BygSoL   (½ dag). 

Finansiering   (½ dag). 

Markedsføring   (½ eller 1 dag). 

Modul 3: 
Klippekort   (10 timer til rådighed efter eget valg). 

Videndeling i netværk   (1 dag). 

Seks formål   Uddannelsesforløbets formål er: 

7. Præsentation af uddannelsen til Energiproffer (Formål, indhold i kurset og pædagogi‐
ske principper). 

8. Præsentation af den praktiske virksomhedsopgave, du skal arbejde med som en del af 
uddannelsen. 

9. Orientering om praktiske forhold vedr. Væksthusets procedurer. 

10. Deltagerpræsentation. 

11. Introduktion til byggeplaner for Frederikshavn kommune, Boligforeningen Vesterport 
og Frederikshavn Boligforening og indblik i bygherreforventningerne  til de udførende.

12. Kortlægning kompetencer i virksomheden og udarbejde en uddannelsesplan 

Deltageropgave   Deltageropgaver: 

 Hvad forventer virksomheden sig af Energiproffer? 

 Forventninger til markedet udenfor kommunen. 

 Medarbejder analyse forud for virksomhedens uddannelsesplan. 
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  3. 
Krav til  undervisningsforløbets temaer 

Modul 1: 
Tema/Energioptimering 
af boliger 

 

 Kravene til  Modul 1: Tema/Energioptimering af boliger er: 

 At håndværkeren på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, byg‐
ningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning kan 
identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek.  

 At gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af generel viden 
om energi, energiomsætning, varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler 
som energimærker.  

 At håndværkeren kan vurdere energibesparelser og CO2‐besparelser ved hjælp af 
bl.a. standardiserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse.  

 At håndværkeren på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog 
med en kunde kan rådgive om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan 
for renovering af bolig/bygningsdel.  

Deltageropgave:  

 Energioptimering af parcelhus. 

Modul 1: 
Tema/Energioptimering 
af boliger 

 Kravene til Modul 1: Tema/Optimeringsrapport er: 

 At deltagerne på baggrund af kendskab til (DS) Dansk Standards normer kan foretage 
Termografiinspektion af bygninger.  

 At deltagerne ud fra kendskab til en bygnings fysiske forhold som relativ luftfugtig‐
hed, dugpunkter og kuldebroer kan tolke termografier.  

 At deltagerne kan anvende termografier til kvalitetssikring af udført bygningsarbejde, 
samt til identifikation af nødvendige forbedringer af bygninger eller bygningsdele.  

 At deltagerne kan anvende termografering til rådgivning af bygherrer/ kunder om 
bygningers varmetab og mulighed for ændringer heraf, samt de tekniske, arkitektoni‐
ske og økonomiske konsekvenser, som ændringerne vil medføre.   

Deltageropgaver: 

 Vurdering af energioptimering af parcelhus i praksis. 

 Udvikling af en Energiprofstandard til anvendelse ved udarbejdelse af Energioptime‐
ringsrapport. 

Modul 2: 
Tema/Ledelse i netværk 
og BygSoL 

 Kravene til Modul 2: Tema/ Ledelse i netværk og BygSoL er: 

 At deltagerne kan diskuterer og planlægge netværkets muligheder ud fra kortlægning 
af fælles kompetencer og interesser. 

 At deltagerne kan  optimere byggeprocessen gennem samarbejde og læring på byg‐
gepladsen, hvor målet er færre fejl og mangler. 

Deltageropgaver: 

 Kortlægning af netværkskompetencer og interesser. 

 Forventningsafstemning og aftaler. 

 Sammenhæng mellem tværfaglig forståelse og færre fejl og mangler. 

Modul 2: 
Tema/Finansiering 

 Kravene til Modul 2: Tema/Finansiering er: 

 at deltagerne opnår et indgående kendskab til finansieringsmuligheder. 

Deltageropgaver: 

 Opstille en økonomisk beregning ud fra udarbejdet optimeringsrapport. 

Fortsættes … 
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Modul 2: 
Markedsføring 

 Kravene til Modul 2: Tema/Markedsføring er: 

 at deltagerne kan tilrettelægger maksimal udnyttelse af markedsføring i egen virk‐
somhed og i netværket. 

Deltageropgaver: 

 Samarbejde med Reklamebureauet  Corbiz vedr. fælles markedføring på hjemmeside 
m.m. 

 Forberedelse af fælles udstilling på Energimesse i Arena Nord i april 2011. 

Modul 3: 
Tema/Klippekort 

 

 Kravene til Modul 3: Tema/Klippekort er: 

 At deltagerne kan sikre ejerskab blandt bygepladsens håndværkere for den højeste 
kvalitet. 

 At udvikle deltagernes/netværkets til at opnå en optimal udnyttelse af markedsførin‐
gen 

 At yde deltagerne/ netværket teknisk support. 

Klippekortets anvendelse til ekstern assistance, herunder til: 

 Kick off (opstartsmøde med involverede i byggeriet); projektgranskning og aftale‐
grundlag på tværs af fagene efterfulgt af løbende byggepladsmøder efter behov (EUC 
Nord). 

 Konsulentbistand fra Corbiz. 

 Konsulentbistand fra Niras. 

 Konsulentbistand fra Arkniord. 

 Konsulentbistand fra evt. et pengeinstitut 

 Anden konsulentbistand fra EUC Nord. F.eks. praktisk vejledning på byggepladsen 
vedr. konstruktioner og udførelse. 

  4. 
Evaluering af uddannelsen/Afslutning og Kursusbevis 

Evaluering af uddannel‐
sen 

 Skriftlig og mundtlig evaluering af uddannelsesforløbet. 

Afslutning Kursusbevis    Udstedelse af kursusbevis og Kompetencebevis  relateret  til 1‐dags Videndeling  i 

netværk‐session. 
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   1. 

Faglige/klimaskærm eller faglige/installationskurser 

7 kurser 
Oversigt 

 
 

1.   Energioptimering af boliger   2 dage  Tværfagligt 

2.   Dampspærre   2 dage  Tværfagligt 

3.   Råd og svamp  1 dage  Tværfagligt 

4.   Udvendig isolering i bygninger   3 dage  Klimaskærm 

5.   Kvalitetssikring   2 dage  Klimaskærm 

6.   Lavenergi; styring og regulering; ventilation; 
leverandører.  

6 dage  Installation 

7.   Samarbejde og kommunikation   2 dage  Tværfagligt 

I alt   18 dage   
 

Energioptimering af boliger 
(1) 

 Energioptimering af boliger (1) 
Kursusnr.  : 40991. 

Varighed  : 2 dage. 

Uddannelsesmål: 

 At håndværkeren på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, 
alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning kan identificere mulige 
energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek.  

 At gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af generel viden om energi, 
energiomsætning, varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler som energimærker.  

 At håndværkeren kan vurdere energibesparelser og CO2‐besparelser ved hjælp af bl.a. standar‐
diserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse.  

 At håndværkeren på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog med en 
kunde kan rådgive om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan for renovering af 
bolig/bygningsdel.  

Deltageropgave 

 Energioptimering af parcelhus. 

Dampspærre (2)    Dampspærre (2) 
Kursusnr.  : 42806. 

Varighed  : 2 dage. 

Uddannelsesmål: 

 At deltagerne kan udvælge og montere specielle dampspærremembraner ved renovering af 
tagkonstruktion udefra og indefra under hensyn til udfaldskrav, membranproducentens anvis‐
ninger og gældende tætheds‐ og isoleringskrav.  

 At deltagerne kan sikre, at membranen placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås, 
ligesom deltagerne kan udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger i en damp‐
spærremembran ved renovering af tagkonstruktioner.  

 At arbejdet udføres under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energi‐
rammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltagerne har kendskab til bygningers termiske 
ydeevne samt tæthedskrav.  

 At deltagerne kender metoder til trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr til BlowerDoor‐test 
samt lokalisering af utætheder med bygningstermografering.  

 At arbejdet planlægges og udføres under hensyn til gældende lovgivning vedrørende miljø‐ og 
arbejdsmiljø. 
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Råd og svamp mv. (3)    Råd og svamp mv. ‐ udbedring af skimmelsvampskader (3) 
Kursusnr.  : 45858 

Varighed  : 1 dag. 

Uddannelsesmål: 

 At deltageren kan medvirke ved identifikation af, samt forestå udbedring og forebyg‐
gelse af skader forårsaget af skimmelsvamp i trækonstruktioner. 

 at deltagerne kan udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgiv‐
ning, miljøforhold, arbejdsmiljø, samt følge anvisninger, vejledninger og forsikringsbe‐
stemmelser. 

Udvendig isolering af byg‐
ninger ‐ udførelse (4) 

 Udvendig isolering af bygninger ‐ udførelse (4)
Kursusnr.  : 44558 

Varighed  : 3 dage. 

Uddannelsesmål: 

 At deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge‐ og 
arbejdsmiljølov udføre udvendig isolering af bygninger.  

 At deltagerne kan i den forbindelse vurdere eksisterende mure/vægges tilstand med 
henblik på udvendig isolering.  

 At deltagerne kan forbehandle eksisterende vægge, vælge fastgørelsesmetode, op‐
sætte isolering og vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelsesforhold. 

 At deltagerne kan vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af ar‐
bejdet. 

Fokus på kvalitet i bygge‐ 
og anlægsbranchen (5) 

 Fokus på kvalitet i bygge‐ og anlægsbranchen (5) 
Kursusnr.  : 40899 

Varighed  : 2 dage. 

Uddannelsesmål: 

 Deltagerne tilegner sig en større viden og opmærksomhed om kvaliteten i arbejdets 
udførelse dels i forhold til branchenormer og dels i forhold til fejl og mangler samt 
materiale‐ og tidsforbrug.  

 Deltagerne bliver i stand til at vurdere arbejdets udførelse ud fra et kvalitetsmæssigt 
og et økonomisk aspekt med baggrund i en øget opmærksomhed på betydningen af 
kollegers og egne holdninger til kvalitet. 

 Deltagerne kan vurdere kundens forventninger og krav til arbejdets kvalitet og sam‐
menholde disse med de givne muligheder for kvalitetsforbedringer. 

Lavenergi, styring og 
regulering, ventilation 
og leverandører (6)  

 Lavenergi, styring og regulering, ventilation og leverandører (6) 
Kursusnr.  :  

Varighed  :  

Uddannelsesmål: 
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Kommunikations‐ og 
samarbejdsmetoder på 
byggeplads (7) 

 Kommunikations‐ og samarbejdsmetoder på byggeplads (6)  
Kursusnr.  : 43748 

Varighed  : 2 dage. 

Uddannelsesmål 

 At deltagerne som bygningsarbejdere kan anvende hensigtsmæssige kommunikati‐
ons‐ og samarbejdsmetoder, løse konflikter og motivere kollegerne, således at der 
opnås kvalitets‐ og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen ud fra viden om bygge‐
processen samt egne og andre faggruppers arbejdsfunktioner heri og ud fra viden om 
de problemstillinger, der forekommer mellem forskellige faggrupper på byggepladsen 
i det daglige arbejde.  

   2. 
AMU‐vilkår 

Nye takster    Deltagerbetaling 118,00 kr./dag/deltager (enkelte kurser 174,00 kr.) 

 Der udbetales VEU‐godtgørelse efter gældende regler  

 Indtil 7. februar 766,00 kr./dag.  Efter 7. februar 612,00 kr./dag. 

 Virksomheder der er medlem af Dansk Byggeri eller har tiltrædelsesoverenskomst 
med 3F kan på www.uddannelsesfonde.dk  
søge ekstra 65,00 kr./time på hvis der udbetales minimum 133,50kr./time (max. 15 
kursusdage/medarbejder/år). 

   3. 
Fremgangsmåder samt organiseringen af undervisningen 

Pædagisk/didaktisk 
model 

  Undervisningen tager udgangspunkt i praksis, 

 Undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og erfaringsudveksling mellem delta‐
gerne med vejledning fra underviseren. 

 Deltagerne arbejder i praksis i netværk. 

 Indlæringen sker i dialog mellem deltagerne bl.a. gennem konkrete opgaveløsninger, 
demonstrationer og cases med vejledning fra underviseren.  

   4. 
Undervisningen 

Vekselvirkning mellem 
skolebaseret undervis‐
ning og praksislæring 

 Undervisningen bygger på, at der gennem organiseringen af holdet veksles mel‐

lem individuelt arbejde; opgaver, der løses i mindre grupper af forskellige størrel‐

ser, og samlinger i plenum. 

Både i samlingerne og ved påvirkning af deltagerne individuelt og i grupper gives 

der  informationer  fra underviseren, der  kan  støtte dig og de øvrige deltagere  i 

indlæringen. 

   5. 
Opgaveløsningen 

Dialog og informations‐
søgning 

 Opgaveløsningen er baseret på: 

 Udveksling af synspunkter og ideer, både blandt deltagerne og med underviseren. 

 Konkret løsning af problemstillinger, som både deltagerne og underviseren kommer 
meddemonstrationer , indhentning af information gennem opslag i love, bestemmel‐
ser, vejledninger og pecer. Informationssøgning samt brug af internettet er integreret 
i løsningen af de forskellige opgaver der indgår i uddannelsen. 
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   6. 
Beskrivelse af hvordan der gøres brug af undervisningsmaterialer 

Deltageropgaver og 
relevante, brancheret‐
tede vejledninger 

 Der arbejdes primært ud fra deltageropgaverne. Herudover suppleres med rele‐
vante, brancherettede vejledninger. 

Deltagerne får ved undervisningens begyndelse udleveret deltagermateriale i 
form af mappe, papir og diverse øvelsesoplæg.  

Undervejs i forløbet bliver de materialer, der er bestemt for deltagerne, udleve‐
ret, når de er relevante for undervisningen. Ligeledes vil deltagerne selv udarbej‐
de materialer i løbet af uddannelsen. 

   7. 
Anvendelse af gæsteundervisere 

Eksterne eksperter som 
gæstelærere 

 Der bliver lejlighedsvis anvendt eksterne eksperter.  

Formålet med anvendelsen af gæsteundervisere  er at orientere om de mulighe‐

der,  som  deltagerne  har  for  at  kunne  anvende  viden  fra  den  virksomhed,  som 

gæsteunderviseren repræsenterer samt ‐ bidrage med konkret faglig viden  

Gæsteundervisere(n) inddrages i undervisningen på deltagernes præmisser. Ved‐

kommende  inddrages  primært  som  supplement  til  den  ’normale’  undervisning. 

Det konkrete indhold og den konkrete gennemførelse aftales på forhånd mellem 

underviseren og gæsteunderviseren. 

Gæsteunderviseren  og  underviseren  deltager  sammen  i  gennemførelsen  af  det 

konkrete undervisningsforløb.  

   8. 
Evaluering  

Løbende en evaluering   Der gennemføres  løbende en evaluering af undervisningen,  idet undervisningen 

evalueres mundtligt sammen med deltagerne enten sidst på dagen eller den føl‐

gende morgen.  
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Bilag 1: Folder om projektet – Kompetenceudvikling af medarbejdere  i et netværk af virksomheder 
Side 4 og 1   
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Side 2 og 3   
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Bilag 2: Folder om projektet – Flere virksomheder i Vækst i vendsyssel – Netværk Hjørring 
Side 4 og 1   
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Bilag 3: BygSol-folder til byggesagen Grønnevang 18, 9800 Hjørring - Et lavenergihus til den rigtige pris 
Side 4 og 1   
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