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Evalueringsrapport 

Proceshåndværkeren 

 

 

Indledning 

Proceshåndværkeruddannelsen er et pilotprojekt tilrettelagt som et 10 dages AMU-
forløb i samarbejde mellem: Byggeriets Uddannelser, Dansk Byggeri, 3F og KTS. 

Målet med proceshåndværkeruddannelsen er at give håndværkere og arbejdsfolk 
redskaber til at: 

• Vurdere og analysere arbejdsprocesser på en byggeplads fra praktikerens 
perspektiv. 

• Udvikle og formidle løsninger der gavner produktivitet, sikkerhed og 
indtjening. 

Baggrunden for pilotprojektet er byggeriets produktivitetsproblemer. 

Vi ved at erfarne håndværkere og arbejdsfolk på byggepladserne har en unik viden 
om de processer der indgår i byggeriet. Denne viden bliver sjældent brugt, selv om 
den er guld værd for virksomheden og dens ansatte. 

Processerne på en byggeplads er komplekse. Mange virksomheder har prøvet at 
finde veje til at gøre disse processer mere åbne og gennemsigtige med henblik på at 
øge produktiviteten.  

Forsøg i virksomheder har givet gode, men oftest forbigående resultater - formentlig 
på grund af byggeriets midlertidige karakter og de skiftende vilkår i branchen. 

Ved at lade udviklingen tage afsæt i medarbejderne, er det vores mål at sikre 
procesanalysen som blivende redskab – også efter projekters gennemførelse og 
afslutning.  
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Pilotprojektets tilrettelæggelse trækker på tidligere erfaringer fra 
virksomhedsprojekter, og satser herudover på at knytte kompetence i 
procesforståelse sammen med håndværksmæssige praksis blandt ´menige´ 
medarbejdere i byggebranchen. 

 

Projektresultater  

( Citat fra kursusdeltagere – bilag 5): 

”…Mester har i øvrigt har spundet guld på den liftløsning vi fandt på under 
kurset….” 

 ” …Jeg har videreudviklet casen omkring time registrering i timelønsarbejde. Det 
har skabt en helt anden kommunikation og forståelse mellem kunde, virksomhed 
og os på gulvet…”. 

” …Vi lavede en  procesgennemgang med fokus på arbejdsmiljø, hjælpemidler og 
LEAN. Det har bl.a. resulteret i brug af nye hjælpemidler: Fugemaskiner til mørtel 
og palleløftere til mørtel. Arbejdsprocessen går nu dobbelt så hurtigt og sviner 
mindre…” 

 

Proceshåndværker begrebet har deltagerne taget til sig. De identificere sig med 
begrebet og efterspørger det som titlen på deres kursusbevis. 

Samtlige adspurgte deltagere svarer, at de er blevet meget bedre til at gå ind i en 
problemstilling uden at kende svaret på forhånd. Deres fokus er rettet mod at forstå 
problemet og analysere dets konsekvenser. 

Der er både under og efter kurset skabt konkrete målbare forbedringer i 
byggeprocesserne, som konsekvens af deltagernes analyser ( Bilag 4). Herudover er 
der skabt en ny forståelse af egne muligheder. 

Virksomhederne har støttet op om projektet fra start til slut og aktivt bidraget med 
deltagerudvælgelse. En enkelt virksomhed tilsluttede sig projektet af egen drift, 
uden forudgående kontakt, og flere virksomheder ser gerne at der kommer en 
opfølgning på kurset.  

Det skal bemærkes - Jvnf. firma interviews (Bilag 7) – at virksomhederne ikke 
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umiddelbart har fokus på ledelsens rolle, i forbindelse med proceshåndværkerens 
virke. Dette var forventeligt og i tråd med projektets udgangspunkt: at 
procesanalysen som redskab er forankret i medarbejderen. 

 

Deltagere og roller i projektet 

Projektets overordnede struktur har bestået af en styregruppe,  et sjakbajsforum og 
en arbejdsgruppe ( undervisergruppe).  

Freddy Ridderhaugen (BJMF), initiativtager og projektholder og formand i 
styregruppen og sjakbajsforum.  

Styregruppen består herudover af Lone Thrane ( BU), Jan Juul Nielsen ( BU) og Steen 
Boesen ( 3F).  

Sjakbajsforum består af Murersvend Christian Nielsen, tømrersvend Steffen 
Kragelund, Struktør Theis Grønbech og murerarbejdsmand Tommy Bendixen - alle 
medlemmer i BJMF. (Tommy trækker sig imidlertid pga manglende tid).    

Arbejdsgruppe: 

Der blev sammensat en arbejdsgruppe, der har ansvaret for udvikling af en 
kursuspilot på baggrund af de målsætninger som Styrergruppen og Sjakbajsforum har 
formuleret. 

Arbejdsgruppen afholdt sit indledende møde d. 7. juni 2013  

Derefter har arbejdsgruppen mødtes med jævne mellemrum frem til kursuspilotens 
start d. 25. februar 2014. 

Arbejdsgruppen bestod af: 

Fra KTS: 

Johnny Mortensen, KTS: jomo@kts.dk deltaget i arbejdsgruppen under hele forløbet. 

Mads Kvist, KTS: mkv@kts.dk (udtrådt d. 9. august 2013)  

Peder Svenning Jakobsen, KTS: pja@kts.dk (udtrådt efteråret 2013) 
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René Eriksen, KTS: re@kts.dk (udtrådt efteråret 2013) 

På baggrund af henvendelse til Thøger Kyvsgaard, KTS i efteråret 2013, udpegedes 
Lars Birkebæk Christensen, KTS: lbc@kts.dk og Jørgen (murefaglærer) KTS til 
deltagelse i arbejdsgruppen. De tiltrådte begge arbejdsgruppen i januar 2014, Jørgen 
valgte dog at udtræde igen efter blot et enkelt møde. 

Fra Byggeriets Uddannelser: 

Konsulent Jan Juul Nielsen, BU: jjn@bygud.dk  

Fra ”Copenhagen Living Lab”  

Konsulent Jacob Appel 

Konsulent Lone Thrane, BU: lt@bygud.dk  og faglig sekretær Freddy Ridderhaugen, 
BJMF: freddy.ridderhaugen@3f.dk  har på vegne af Styregruppen fulgt 
arbejdsgruppens arbejde.  

Freddy Ridderhaugen har haft kontakten til virksomhederne og stået for rekruttering 
af deltagere og externe undervisere. 

Selve undervisningen fandt sted i KTS´s lokaler med indlagte byggepladsbesøg i 
København. 

 

Undervisningsforløbet  

Kurset inddrog faglige input med udgangspunkt i AMU-målene: 

• Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 
• Opstart af bygge- og anlægsprojekter 
• Byggeledelse – tidsplanlægning ved bygge-/ anlægsopgaver. 
• Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring 
• Byggepladslogistik 

AMU-mål i reserve, : 

• Byggeledelse - indretning og drift af byggeplads 
• Projektforståelse – bygge og anlæg 
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• Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen 
• Videndeling og læring for medarbejdere 

 

KTS ved Lars Birkebæk Christensen og Johnny Mortensen havde ansvaret for 
tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. 

Gruppearbejde var en fast  del af hver kursusdag i forløbet.  
Målet med gruppearbejde var at hjælpe hinanden med at forstå, analyserer og løse 
konkrete problemstillinger fra egne byggepladser. Deltagerne fastholdt 
gruppearbejdet i deres logbog. 
Jacob Appel havde ansvaret for tilrettelæggelse af gruppearbejdet 
 
Gæstelærere: 
Mads Cronqvist: Byg Op! 
Per Bach: Lean, Planlægning, Byggepladsindretning og Lean 
Freddy Ridderhaugen; Arbejdsmiljø 
 
Der blev desuden arrangeret to pladsbesøg: 
Geologisk Museum, Jakon 
Lynetten: NCC 
 
Kursusforløbet blev forsøgt formet så det kunne fokuseres på følgende pædagogiske 
målsætninger: 

• Virkelighedsnær. Deltagernes virkelighed, deres arbejdssituation og dagligdags 
problemer, er det råstoffet der bearbejdes i undervisningen. AMU-målene skal 
ikke ses adskilt og delt, men skal kunne sammensættes og selektivt inddrages 
så den enkelte kursusdags faglige input matcher deltagernes aktuelle 
problemstillinger og cases.  

• Problemorienteret. Undervisningen skal give deltagerne redskaber til at 
formulere, forstå og analysere problemstillinger, og de skal lærer værdien af at 
stille spørgsmål og indsamle viden, før der findes svar og dannes løsninger. 

• Tæt teori/praksiskobling. De redskaber og faglige input som deltagerne 
præsenteres for, skal de have lejlighed til at anvende, på egne 
problemstillinger, under  kursusforløbet. En del af kurset består i refleksion 
over redskabernes praktiske muligheder og begrænsninger. 

 
I forbindelse med introduktionen blev deltagerne bedt om at tænke over 
problemstillinger eller irritationsmomenter, som påvirker deres arbejdssituation. 
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På de følgende kursusdage beskrev hver deltager et problem som afsæt for deres 
videre arbejde på kurset. 
 
I mellem kursusdagene indsamlede deltagerne viden og information fra deres 
byggeplads til brug for analyse og løsningsforslag.  
 
Problemformuleringer, analyser og løsningsforslag nedfældedes løbende i 
deltagernes egen logbog, der er struktureret i 4 temaer: 
 
 

1. Problemstillinger omkring samarbejdet på byggepladsen. 
2. Redskaber til forbedring af arbejdsprocesser. 
3. Sikring og forbedring af arbejdsmiljøet. 
4. Bundlinje, forventede effekter af løsningsforslag. 

 
 
 
 
 

Præsentation af ”værktøjet” til at forbedre byggeprocesser 

Processer er vanskelige at fastholde. Løsninger der forenkler og forbedre 
arbejdsgange og samarbejdsrelationer fremstår så indlysende og naturlige for os når 
de virker, at vi faktisk ikke rigtigt kan forstå hvad vi gjorde før - hvordan kunne vi 
klare os uden?. Der er en tendens til at sige hvor var vi eller de dumme dengang  - 
før løsningen. Det er også rigtigt, set i bagklogskabens ulideligt klare lys. 

Fokus for proceshåndværkeren ligger før løsningen – der hvor man tilbageskuende 
er dum, men fremadskuende er klog hvis man stiller gode spørgsmål og arbejder 
systematisk med de spørgsmål man stiller.  

Proceslogbogen er et forsøg på at give proceshåndværkeren et redskab, der støtter 
ham/hende i at arbejde fremadskuende med problemstillinger og 
irritationsmomenter. 

Et andet problem der søges løst vha. proceslogbogen er, at den viden der skal 
bringes frem er tavs, den er så at sig indlejret hænderne og endnu ikke i sproget. 
Ved at bringe tavs viden frem i sproget bliver den værdifuld, fordi den nu kan den 
deles og bearbejdes 
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Projektets tese er, at der skabes værdi når der flyttes viden fra den ene kasse til den 
anden. 

 

Procesloggen er inspireret af logbogen på et skib, her registrer skipper alt af 
betydning for skib, mandskab, last og opgave. Derved kan man gå tilbage og se 
hvilke hændelser der udløste hvilke beslutninger og omvendt.  Procesloggen skal 
ikke registrere sejlads på havet men udvikling af proceskvalitet på byggepladsen. 

Procesloggen indledes med en registrering af bl.a.: Dato, Sted, Byggeriets art, 
Sjakkets størrelse, sammensætning og opgave. 

 

Procesloggen er opbygget som en skabelon omkring de fire temaer:  

 

Ide - teori - beslutningsviden Plan - tegning – viden der kan 
distribueres 

 

 

Tavs ekspert viden der dannes ved 
refleksion over praksis 

 

 

Tavs almindelig viden – viden der 
dannes i praksis 
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Til hvert tema er der formuleret to sæt spørgsmål. Det ene sæt retter sig ud mod 
udfordringer på byggepladsen som helhed, det andet sæt retter sig ind mod sjakket.  

 

Selvom spørgsmålene er enkle i deres formulering, kan de godt være vanskelige at 
svare på. Og det kan være at svarene fører til nye spørgsmål. Kæden af 
problemstillinger, undersøgelser, løsningsforslag og nye spørgsmål nedfældes i 
procesloggen over kortere eller længere tid. Derfor angives der dato hver gang der 
tilføjes ny i logbogen. Derved fastholdes ejerskabet til ny viden og løsningsforslag i 
sjakket. 

 

Der kan være tale om flere forskellige og uafhængige problemstillinger som der skal 
arbejdes med og nedfælles i procesloggen. Derfor bør en selvstændig 
problemstilling have en overskrift. 

 

Læringspunkter  

 
Til brug for første kontakt med alle parter (virksomheder, organisationer, sjakbajser, 
styregruppefolk etc.) er et talepapir blevet udformet med et enkelt, letforståeligt og 
klart budskab.( Bilag 1)  
 
Deltagende firmaer er udpeget med udgangspunkt i branchens sammensætning af 
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overvejende små og mellemstore virksomheder. Målet har været at sikre så stor faglig 
spredning som muligt ( tømrer, murer, murerarbejdsmænd,beton ). Dette for også at 
sikre opbakning indadtil i organisationen.  
 
I organisationen har en sjakbajsgruppe, bestående af en repræsentant fra hver af 
faggrupperne samt den ansvarlige for projektet, været følgegruppe under hele 
forløbet – dette for at sikre en forankring indadtil i organisationen 
 
Virksomhederne er blevet kontaktet telefonisk med kort fremlæggelse af projektets 
formål. Herefter er møde aftalt og gennemført, med deltagelse af en fagrelevant 
deltager fra sjakbajsgruppen.  
 
11 virksomheder er blevet kontaktet - heraf har 10 meddelt at de var interesserede i 
at deltage.  
Af forskellige årsager har 4 virksomheder måtte melde afbud efterfølgende. En med 
begrundelsen ” ..at det var vanskeligt at undvære en medarbejder jævnligt over en 7 
ugers periode…”. 
 
Firmaerne har selv udpeget deltagere blandt medarbejderne. For at sikre 
erfaringsspredning på tværs, er hvert firma blevet bedt om at finde max.2 deltagere. 
Det er pointeret, at deltagere ikke skal uddanne sig ud af sjakket – og at de må 
formodes at være åbne for nye tanker.  
Det er kursisternes tilbagemelding at man bør dele holdet op i et ” timeløns hold” og 
et ” akkord hold”. 
 
10 kursusdage er fordelt ud over et tidsforløb på 7 uger. Dette for at give kursisterne 
mulighed for at gøre sig erfaringer på egne hånd i et relevant miljø - med løbende 
sparring og refleksion fra undervisere og medkursister. Den 7 ugers periode har dog 
afholdt en enkelt virksomhed fra at deltage. 
 
Proceslogbogen som analyseredskab introduceres på 3 ´de dagen og følger 
kursisterne gennem resten af forløbet. Resultatet fra logbogen - ”procesanalysen” -  
fremlæggelse og evalueres i plenum på sidste dagen.( Bilag 4)  
Proceslogbogens skriftlige form skal overvejes fremover. 
 
 
Pædagogiske overvejelser 
 
Forløbet i Proceshåndværkeren bygger på den antagelse, at det er i formuleringen af 
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problemerne at potentialet for forbedringer opdages. 
 
Den altdominerende opfattelse blandt kursisterne er, at de anerkendes for at løse 
problemstillinger - ikke for at formulere problemerne.  
 
Bevægelsen fra det første til det sidste, indebærer en ændring i tilgangen til arbejdet, 
som støder på store udfordringer – især for de ”tavse” kursister, de der i dagligdagen  
”..bare løser opgaven…bider det i sig…”  
Bagatelgrænsen flyttes hele tiden op (problemer affejes/bagatelliseres af ledelse og 
medarbejdere) – kursisterne skal åbne sig for at flytte grænsen ned. 
Gennem denne proces hjælpes evnen til en sproglig formulering på vej. 
 
For at overvinde barriererne fra det tavse til det sprogliggjorte, er det afgørende at 
kursisterne fra start, udstyres med en vis indsigt i hvordan den menneskelige psyke 
fungerer. De skal bibringes den erfaring , at de reaktionsmønstre de kender fra sig 
selv, har almenmenneskelig karakter. Dette fungerer samtidig som en ” icebraker 
version 10.0”. 
 
 
Metodeevaluering af kursets første dage 
KTS undervisernes kompetencer viste sig at være utilstrækkelige. For at gennemføre 
denne type af procesuddannelser til målgruppen, er der behov for undervisere med 
en kompetenceprofil der både rummer et højt vidensniveau, stor pædagogisk viden 
og erfaring, samt erfaring for procesledelse. Det er en profil der indeholder: 
-Erfaring med at henvende sig til målgruppen af dygtige akkord svende, hvilket kræver 
opdateret viden om deres vilkår i byggeriet. Samt erfaring med at undervise 
målgruppen i byggeprocesser. 
-Relevant viden om byggeprocesser på niveau med en bygningskonstruktør. 
-Erfaring med innovationsprocesser, eller andre metoder til videns generering i 
praksisfællesskaber. 
-Højt specialiseret viden om arbejdsmiljø i byggeriet. 
Det er afgørende at forstå viden som situeret imellem alle deltagere, og at man som 
underviser er klædt på til både at være formidler og procesleder, samt at vide hvordan 
man veksler mellem rollerne. 
De undervisere der deltog fra KTS havde deres udgangspunkt i en skole 
institutionaliseret forståelse af viden og læring, som kom til kort over for deltagernes 
hverdags og produktionslogik. KTS gav ikke deres lærere ordentlig rammer for at 
udvikle sig under projektet. Ifølge underviserne var der fra KTS krav om at de skulle 
undervise når der var aftalt møder i projektet, og ledelsen viste ikke interesse for eller 
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prioritering af projektet. 
 
I Pilotprojektet var det forventet, at en undervisning leveret af KTS, i forhold til 
eksisterende AMU mål under overskriften ” Kommunikation og samarbejdsformer på 
byggepladsen” – ville være tilstrækkelig i forhold til nedenstående. Dette vurderes 
jvnf. ovenstående, ikke at være tilfældet.  
Tværtimod skabte de første 2 kursusdage en del frustration blandt kursisterne (bilag 
3, side 8)). 
  
 
Nedenstående forløb vurderes egnet som opstart og ”booster” af kursets videre 
forløb, og skal forstås som en vejledning til underviseren i metoder.  
 
 
Dag 1 og dag 2. 
 
AMU mål: Deltagerne kan som bygningsarbejdere, ud fra viden om byggeprocessen 
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, anvende hensigtsmæssige kommunikations- og 
samarbejdsmetoder, løse konflikter og motivere kollegerne, således at der opnås 
kvalitets- og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen. 
 
 
Kurset indledes med en gennemgang af de psykiske mønstre, vi alle indgår i, i løbet af 
en almindelig dagligdag - på arbejde såvel som i fritiden.  Der sættes især fokus på de 
situationer, hvor vores psyke reagerer uhensigtsmæssigt i forhold til det vi vil opnå.     
 
Underviseren skal sikre, at kursisterne kan spejle sig i hverdagseksempler. Bragt til 
torvs af underviseren - og som undervisningen skrider frem - af medkursisterne. Det 
er afgørende vigtigt at det foregår på en humoristisk, tryg og afslappet facon. 
Underviseren inddrager hele tiden eksempler fra sit eget liv for på denne vis, som 
autoritet, at ”afvæbne” emnet.  
 
Start med en grundlæggende beskrivelse af den menneskelige psyke, med 
udgangspunkt i den øjeblikkelige situationen her og nu ( ” at nu er vi her– i uvante 
omgivelser – sidemanden virker frastødende - osv ”). Psykens grundlæggende 
handlingsmønster afdækkes ved hjælp af eksempler fra situationen på stedet og gode 
historier fra det virkelige liv – det skal være humoristisk, præcist, umiddelbart 

12 
 



forståeligt for tilhøreren.  
 
Herfra fortsættes med (” hvorfor er vi på kursus”) folks egen oplistning af aktuelle 
problemstillinger på pladserne og hvorfor de ikke er blevet løst. 
 
Magtstrukturen på pladsen analyseres med baggrund i den formelle struktur kontra 
den uformelle struktur. 
 
Barrierer hos enkelt individer i magtstrukturen analyseres, herunder en analyse af 
barrierer i forbindelse med  ”det  første skridt”. 
I forbindelse hermed analyseres begrebet ”Kontroltab”  og forklares som en naturlig 
og forståelig, meget central barriere (med ref. til stressbegrebet – som rundes og 
forklares med morsomme/ letforståelige eksempler). 
 
Undervejs i forløbet inddrages elementer fra psykologiens værktøjskasse, der 
understøtter analysen af hverdagseksemplerne (”konflikt trappen”, ”girafsprog” , 
”personlighedstyper” etc.). 
Det afgørende er, at kursisterne bliver i stand at vurdere egne og andres handlinger, 
ud fra en mere objektiv vinkel. Guleroden er – ud over øget indsigt og selvindsigt – at 
kunne bruge strategisk tænkning som værktøj til opnåelse af mål. 
 
I forbindelse med oplevelserne på kursets første 2 dage – jvnf. ovenstående – afholder 
vi evalueringsmøde med BAU og KTS. På mødet besluttes det at omstrukturere 
lærergruppen. Den externe konsulent Jacob Appel sættes herefter  i front. Dette for at 
fastholde koblingen mellem kursisternes dagligdag og det der foregår i 
undervisningen. 
 
 
 
 
Gennemgang af kursets øvrige undervisningsdage 
 
 
Kursets dag 3 – introduktion af logbog. 
 
 
Planen for det videre forløb gennemgås 
 
Herefter introduceres ”Logbogen” ( Bilag 2). 
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Styregruppen afholder møde med undervisere og det videre forløb gennemgås. 
 
 
Kursets dag 4. 
 
På baggrund af de 3 første dage i kurset, gennemføres en forventningsafstemning 
(Bilag 3). 
 
Logbogen fortsat. 
 
 
Styregruppen afholder møde med undervisere og det videre forløb gennemgås. 
 
 
Kursets 5. dag. 
 
Byggepladsbesøg/ tagrenovering mm.: Pladsens problemstillinger analyseres i 
fællesskab. 
 
Kursets 6. dag. 
 
Formiddag: ”Lean” metoder gennemgås ved extern underviser / konsulent Per Bach 
– der relateres til logbog om eftermiddagen. 
 
Kursets 7. dag. 
 
Formiddag: ”Byg Op” / gennemgang af projekt ved extern underviser Mads Cronqvist 
– der relateres til logbog om eftermiddagen. 
 
Kursets 8. dag. 
 
Byggepladsbesøg  
 
Kursets 9. dag. 
 
Formiddag: ”Arbejdsmiljøregler – en hjælp til proceshåndværkeren” ved extern 
underviser Freddy Ridderhaugen 
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– der relateres til logbog om eftermiddagen. 
 
Kursets 10. dag.  
 
Logbøger fremlægges og gennemgås.  
Evaluering af kursusforløb ( Bilag 4)  
 
 
 

Deltagerønsker til opfølgning  

Deltagerne føler at de står lidt alene efter kursuset afslutning: 

- De efterspøger øget dialog med deres virksomheds ledelse om inddragelse af 
deres nye kompetencer 

- De savner et fagligt forum med kolleger der arbejder med en procesorienteret 
tilgang. 

Proceslogbogen anvendes ikke i det daglige, men logikken og tilgangen er for de 
fleste deltageres vedkommende, blevet en del af måden at identificere, analysere og 
løse problemer på.  

Vurderingen er at proceslogbogens skriftlige form udgør en barriere, der må tages 
højde for fremover. Dette vil blive behandlet på et opfølgningsmøde, som kursisterne 
ønsker afholdt i slutningen af året. 

 

Fremtiden 

Der er ingen tvivl om at projektet – på trods af vanskeligheder for lærerkræfterne i 
KTS i undervisningens første fase - har virket og kan udgøre det løft som branchen 
efterspørger.  
Andre aktører i branchen – som f.eks. Byggeriets Arbejdsmiljøbus – vil også nyde godt 
af Proceshåndværkerens indsats som fødselshjælper for brug af ny teknologi. 
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Bilag 1  

16 
 



Proceshåndværker – en ny vinkel på byggepladsen 
 
 
Det vil vi 
Erfarne håndværkere og arbejdsfolk skal kunne sættes i stand til at vurdere 
arbejdsprocesserne på byggepladsen og videreformidle det på en form som 
byggeledelsen kan bruge - til gavn for produktiviteten og indtjeningen. Vi kalder 
uddannelsen for ”proceshåndværkeren”.   
Uddannelsen består i udgangspunktet i et to ugers kursusforløb og starter op som et 
pilotprojekt. 
 
Baggrund 
Byggeriet kæmper med produktivitetsproblemer. 
Vi ved at erfarne håndværkere og arbejdsfolk på byggepladserne har en unik viden 
om de processer der indgår i byggeriet. Denne viden bliver sjældent brugt, selv om 
den er guld værd for virksomheden og dens ansatte. 
 
Processen på en byggeplads er kompliceret. Mange virksomheder har prøvet at finde 
veje til at gøre denne proces mere gennemsigtig. En uddannet proceshåndværker vil 
kunne levere en vurdering af arbejdsprocesserne – set fra gulvet.  
 
Uddannelsen 
Mål:  
At håndværkere og arbejdsfolk kan levere en analyse af byggeprocessen, som kan 
indgå i byggeledelsens styring og planlægning. 
 
Varighed:  
Ti dage. 
 
Sted:  
Kursuslokaler samt supplerende byggepladsbesøg 
 
Målgruppe:  
Erfarne håndværkere inden for snedker-tømrer, murer, struktør, murerarbejdsmænd, 
m.fl. 
 
Undervisere:  
Bl.a. fra Københavns Tekniske Skole. 
 
Finansiering:  
VEU-midler, samt efteruddannelsesmulighederne i overenskomsterne. 
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Om projektet: 
Hvem:  
Byggeriets Uddannelser, Dansk Byggeri, 3F BJMF, Københavns Tekniske Skole, 
Erhvervsakademiet Nordsjælland. 
 
Finasieret:  
Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. 
 
Tovholdere:  
Freddy Ridderhaugen, 3F BJMF 
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Bilag 2 (se vedhæftede fil: ” logbog intro”) 

Bilag 3 ( Se vedhæftede fil: ”forventningsafstemning på 4 dagen”) 

Bilag 4 ( se vedhæftede fil: ”Evaluering kursister med logbogs…”) 

Bilag 6  ( se vedhæftede fil: ”Proceslogbog til PC brug”) 
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Bilag 5 

Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
( markering: blå pil betyder et skift under forløbet fra en kategori til en anden)) 
 
Spørgsmål til kursusdeltagene. 
 
Navn: Carl Josefson 
Virksomhed: Julius Nielsen og Søn 
Dato og tidspunkt for interview: 9.00  d. 01.09.14 
 
50 40 98 78 
 
Hvad kendetegner dine opgaver og roller? 
  
Uddybende spørgsmål: 
 
Hvilke arbejdsopgaver præger din arbejdssituation?: 
 
Deltagelse i mindre byggeopgaver i lang 
tid. 

Deltagelse i større byggeopgaver  i 
lang tid.  

Deltagelse i mindre byggeopgaver i kort 
tid.   

Deltagelse i større byggeopgaver i kort 
tid. 

 
Hvilken sammenhæng er der typisk i mellem aflønningsform og opgave. 

 
Deltagelse i mindre byggeopgaver  på 
akkord 

Deltagelse i større byggeopgaver på 
akkord.  

Deltagelse i mindre byggeopgaver på 
timeløn  

Deltagelse i større byggeopgaver 
på timeløn. 

 
Hvad kendetegner dine samarbejdsrelationer?: 
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Alene eller med få kollegaer 
sammen med mange andre 
faggrupper?   

I store sjak sammen med mange andre 
faggrupper? 

Alene eller med få kollegaer sammen 
med få andre faggrupper. 

I store sjak sammen med få andre 
faggrupper.  

 
Hvordan tror du virksomheden syntes du kommunikerer? 
 

Uartikuleret og konstruktiv Velargumenteret og konstruktiv  

Uartikuleret og kritisk  Velargumenteret og kritisk  
 
Hvilken rolle indtager du samarbejdet med byggeledelse? 
 

Repræsenterede primært virksomhedens 
interesser på byggepladsen. 

Repræsenterede både 
virksomhedens - og sine 
kollegaers interesser på 
byggepladsen.  

Repræsenterede hverken virksomhedens  
- eller sine kollegaers interesser på 
byggepladsen. 

Repræsenterede primært sine kollegaers 
interesser på byggepladsen. 

 
 
 
 
 
Hvordan tror du kunder eller slutbrugere vurdere jeres relation. 
 

Uengageret. Ligeglad med om de er 
tilfredse eller ej 

God kontakt.  Lyttende, 
problemanalyserende  og 
konstruktiv.  

Næsten ingen kontakt med bygherre eller 
slutbrugere.  

Konfliktfyldt. Problemfokuseret og kritisk  

 
 
Har du talt med din virksomhed om kurset ?:  
Nej, det var meningen men ledelsen har endnu ikke indkaldt mig og Carl til en samtale. 
 
Har I brugt proceslogbogen eller andre redskaber: 
Jeg er blevet meget bedre til at analysere problemerne, man er blevet sindssyg inspireret til at 
gå ind i processerne, forstå - og forbedre dem. 
Jeg har videreudviklet casen omkring time registrering i timelønsarbejde. Det har skabt en helt 
anden kommunikation og forståelse mellem kunde, virksomhed og os på gulvet. 
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Anbefaling til nyt kursus: 
Opfølgning hvor vi mødes med de andre deltagere og hører hvordan det går. Hvor vi kan 
forsætte med støtte hinanden.  
 
Firmaet mangler at få evalueret resultatet, vigtigt i forhold til den videre implementering. 
 
 
 
 
Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
Spørgsmål til kursusdeltagene. 
 
Navn: Henrik Larsen 
Virksomhed: Karl A Hansen 
Dato og tidspunkt for interview: 11.00  d. 25.08.14 
 
20129577 
 
Hvad kendetegner dine opgaver og roller? 
  
Uddybende spørgsmål: 
 
Hvilke arbejdsopgaver præger din arbejdssituation?: 
 
Deltagelse i mindre byggeopgaver i lang 
tid. 

Deltagelse i større byggeopgaver  i lang 
tid. 

Deltagelse i mindre byggeopgaver i kort 
tid.   

Deltagelse i større byggeopgaver i kort 
tid. 

 
Hvilken sammenhæng er der typisk i mellem aflønningsform og opgave. 

 
Deltagelse i mindre byggeopgaver  på 
akkord 

Deltagelse i større byggeopgaver på 
akkord.  

Deltagelse i mindre byggeopgaver 
på timeløn  

Deltagelse i større byggeopgaver på 
timeløn. 

 
Hvad kendetegner dine samarbejdsrelationer?: 
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Alene eller med få kollegaer sammen 
med mange andre faggrupper?   

I store sjak sammen med mange andre 
faggrupper? 

Alene eller med få kollegaer sammen 
med få andre faggrupper. 

I store sjak sammen med få andre 
faggrupper. 

 
Hvordan tror du virksomheden syntes du kommunikerer? 
 

Uartikuleret og konstruktiv Velargumenteret og konstruktiv  
 

Uartikuleret og kritisk  Velargumenteret og kritisk  
 
Hvilken rolle indtager du samarbejdet med byggeledelse? 
 

Repræsenterede primært virksomhedens 
interesser på byggepladsen. 

Repræsenterede både 
virksomhedens - og sine 
kollegaers interesser på 
byggepladsen.  

Repræsenterede hverken virksomhedens  
- eller sine kollegaers interesser på 
byggepladsen. 

Repræsenterede primært sine kollegaers 
interesser på byggepladsen. 

 
 
 
 
 
Hvordan tror du kunder eller slutbrugere vurdere jeres relation. 
 

Uengageret. Ligeglad med om de er 
tilfredse eller ej 

God kontakt.  Lyttende, 
problemanalyserende  og 
konstruktiv. 
 

Næsten ingen kontakt med bygherre eller 
slutbrugere.  

Konfliktfyldt. Problemfokuseret og kritisk  

 
 
Har du talt med din virksomhed om kurset ?:  
Ja. Kurset skal have en chance. Virksomheden vil sikkert sende nye deltagere hvis det bliver 
udbudt igen. 
 
Har I brugt proceslogbogen eller andre redskaber: 
Nej, har ikke rigtig haft  lejlighed til at bruge logbogen (Små korte byggesager). Men  jeg kigger 
ofte i den og bruger den til at blive inspireret.  Jeg har mere fokus på arbejdsmiljøet end jeg 
havde før.  
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Mester i øvrigt har spundet guld på den liftløsning vi fandt på under kurset. 
 
Er der nogle  ønsker til et evt. nyt kursusforløb?:  
Inddrage ledelsesrepræsentanter, få ledelsens bud på problemstillingerne. 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
Spørgsmål til kursusdeltagene. 
 
Navn: Jens Bremer 
Virksomhed: Coracon, nu Asserballe og Knudsen  
Dato og tidspunkt for interview: 9.30  d. 26.08.14 
 
61771966 
 
Hvad kendetegner dine opgaver og roller? 
  
Uddybende spørgsmål: 
 
Hvilke arbejdsopgaver præger din arbejdssituation?: 
 
Deltagelse i mindre byggeopgaver i lang 
tid. 

Deltagelse i større byggeopgaver  i 
lang tid.   

Deltagelse i mindre byggeopgaver i kort 
tid.   

Deltagelse i større byggeopgaver i kort 
tid. 

 
Hvilken sammenhæng er der typisk i mellem aflønningsform og opgave. 

 
Deltagelse i mindre byggeopgaver  på 
akkord 

Deltagelse i større byggeopgaver 
på akkord.  

Deltagelse i mindre byggeopgaver på 
timeløn  

Deltagelse i større byggeopgaver på 
timeløn. 

 
Hvad kendetegner dine samarbejdsrelationer?: 
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Alene eller med få kollegaer sammen 
med mange andre faggrupper?   

I store sjak sammen med mange 
andre faggrupper.  

Alene eller med få kollegaer sammen 
med få andre faggrupper. 

I store sjak sammen med få andre 
faggrupper.  

 
Hvordan tror du virksomheden syntes du kommunikerer? 
 

Uartikuleret og konstruktiv Velargumenteret og konstruktiv   

Uartikuleret og kritisk  Velargumenteret og kritisk   
 
Hvilken rolle indtager du samarbejdet med byggeledelse? 
 

Repræsenterede primært virksomhedens 
interesser på byggepladsen. 

Repræsenterede både virksomhedens - 
og sine kollegaers interesser på 
byggepladsen.   

Repræsenterede hverken virksomhedens  
- eller sine kollegaers interesser på 
byggepladsen. 

Repræsenterede primært sine 
kollegaers interesser på 
byggepladsen. 
 

 
 
 
 
 
Hvordan tror du kunder eller slutbrugere vurdere jeres relation. 
 

Uengageret. Ligeglad med om de er 
tilfredse eller ej 

God kontakt.  Lyttende, 
problemanalyserende  og konstruktiv.  

Næsten ingen kontakt med 
bygherre eller slutbrugere.   

Konfliktfyldt. Problemfokuseret og kritisk  

 
 
Har du talt med din virksomhed om kurset ?:  
ja, Coracon var åbne, overfor inddragelse  af os og vores analytisk tilgang. 
 
A&K er meget mere lukket, ledelsen vil bestemme det hele selv 
Byggeledelsen er meget afvisende og føler sig truet at vores forslag 
 
Har I brugt proceslogbogen eller andre redskaber: 
Bruger ikke logbogen men dens logik. Vi har stillet forslag til procesoptimering og brug af 
hjælpemidler. De er i første omgang afvist, selvom vi kan vise at det kan betale sig. 
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Anbefaling til nyt kursus: 
Inddragelse af virksomhedernes ledelser 
Dele timelønnede/akkord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
Spørgsmål til kursusdeltagene. 
 
Navn: Janus Haralsted 
Virksomhed 
Dato og tidspunkt for interview: 9.00  d. 26.08.14 
 
20129577 
 
Hvad kendetegner dine opgaver og roller? 
  
Uddybende spørgsmål: 
 
Hvilke arbejdsopgaver præger din arbejdssituation?: 
 
Deltagelse i mindre byggeopgaver i lang 
tid. 

Deltagelse i større byggeopgaver  
i lang tid.  

Deltagelse i mindre byggeopgaver i kort 
tid.   

Deltagelse i større byggeopgaver i kort tid. 

 
Hvilken sammenhæng er der typisk i mellem aflønningsform og opgave. 

 
Deltagelse i mindre byggeopgaver  på 
akkord 

Deltagelse i større byggeopgaver 
på akkord.  

Deltagelse i mindre byggeopgaver på 
timeløn  

Deltagelse i større byggeopgaver på 
timeløn. 

 
Hvad kendetegner dine samarbejdsrelationer?: 
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Alene eller med få kollegaer sammen 
med mange andre faggrupper?   

I store sjak sammen med mange 
andre faggrupper?  

Alene eller med få kollegaer sammen 
med få andre faggrupper. 

I store sjak sammen med få andre 
faggrupper.  

 
Hvordan tror du virksomheden syntes du kommunikerer? 
 

Uartikuleret og konstruktiv Velargumenteret og konstruktiv  
Uartikuleret og kritisk  Velargumenteret og kritisk  

 
Hvilken rolle indtager du samarbejdet med byggeledelse? 
 

Repræsenterede primært virksomhedens 
interesser på byggepladsen. 

Repræsenterede både virksomhedens - 
og sine kollegaers interesser på 
byggepladsen.  

Repræsenterede hverken virksomhedens  
- eller sine kollegaers interesser på 
byggepladsen. 

Repræsenterede primært sine 
kollegaers interesser på 
byggepladsen. 
 

 
 
 
 
 
Hvordan tror du kunder eller slutbrugere vurdere jeres relation. 
 

Uengageret. Ligeglad med om de er 
tilfredse eller ej 

God kontakt.  Lyttende, 
problemanalyserende  og konstruktiv.  

Næsten ingen kontakt med 
bygherre eller slutbrugere.  

Konfliktfyldt. Problemfokuseret og kritisk  

 
 
Har du talt med din virksomhed om kurset ?:  
Samme som Jens Bremer 
 
Har I brugt proceslogbogen eller andre redskaber: 
Samme som Jens Bremer 
 
Anbefaling til nyt kursus: 
Samme som jens Bremer 
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Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
Spørgsmål til kursusdeltagene. 
 
Navn: Michael Hansen 
Virksomhed: Julius Nielsen og Søn 
Dato og tidspunkt for interview: 15.30  d. 26.08.14 
 
50 40 98 78 
 
Hvad kendetegner dine opgaver og roller? 
  
Uddybende spørgsmål: 
 
Hvilke arbejdsopgaver præger din arbejdssituation?: 
 
Deltagelse i mindre byggeopgaver i lang 
tid. 

Deltagelse i større byggeopgaver  i 
lang tid.  

Deltagelse i mindre byggeopgaver i kort 
tid.   

Deltagelse i større byggeopgaver i kort 
tid. 

 
Hvilken sammenhæng er der typisk i mellem aflønningsform og opgave. 

 
Deltagelse i mindre byggeopgaver  på 
akkord 

Deltagelse i større byggeopgaver 
på akkord.  

Deltagelse i mindre byggeopgaver på 
timeløn  

Deltagelse i større byggeopgaver på 
timeløn. 
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Hvad kendetegner dine samarbejdsrelationer?: 
 

Alene eller med få kollegaer sammen 
med mange andre faggrupper?  X 

I store sjak sammen med mange andre 
faggrupper? 

Alene eller med få kollegaer sammen 
med få andre faggrupper. 

I store sjak sammen med få andre 
faggrupper.  

 
Hvordan tror du virksomheden syntes du kommunikerer? 
 

Uartikuleret og konstruktiv Velargumenteret og konstruktiv  

Uartikuleret og kritisk  Velargumenteret og kritisk  
 
Hvilken rolle indtager du samarbejdet med byggeledelse? 
 

Repræsenterede primært virksomhedens 
interesser på byggepladsen. 

Repræsenterede både 
virksomhedens - og sine 
kollegaers interesser på 
byggepladsen.  

Repræsenterede hverken virksomhedens  
- eller sine kollegaers interesser på 
byggepladsen. 

Repræsenterede primært sine kollegaers 
interesser på byggepladsen. 

 
 
 
 
 
Hvordan tror du kunder eller slutbrugere vurdere jeres relation. 
 

Uengageret. Ligeglad med om de er 
tilfredse eller ej 

God kontakt.  Lyttende, 
problemanalyserende  og 
konstruktiv.  

Næsten ingen kontakt med bygherre eller 
slutbrugere.  

Konfliktfyldt. Problemfokuseret og kritisk  

 
 
Har du talt med din virksomhed om kurset ?:  
Nej, det var meningen men ledelsen har endnu ikke indkaldt mig og Carl til en samtale 
 
Har I brugt proceslogbogen eller andre redskaber: 
Nej ikke rigtigt, men jeg er blevet meget bedre til at analysere problemerne.  
Vi har fx skabt en meget bedre logistik på pladsen. Og vi har lavet en akkordaftale, nu tjener vi 
omkring de 215,- i stedet for de 170,- vi fik udbetalt på timeløn. 
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Det interne samarbejdet er væsentligt forbedret efter fællesakkorden og det er  også bedre for 
virksomheden. 
 
 
Anbefaling til nyt kursus: 
Ingen udover det vi sagde til af slutningen. Jeg vil klart anbefale virksomheden at sende flere af 
sted på kurset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
Spørgsmål til kursusdeltagene. 
 
Navn: Sten Jørgensen  
Virksomhed: Muresvendende A/S 
Dato og tidspunkt for interview: 12.30  d. 25.08.14 
 
22782122 
 
Hvad kendetegner dine opgaver og roller? 
  
Uddybende spørgsmål: 
 
Hvilke arbejdsopgaver præger din arbejdssituation?: 
 
Deltagelse i mindre byggeopgaver i lang 
tid. 

Deltagelse i større byggeopgaver  
i lang tid.  

Deltagelse i mindre byggeopgaver i kort 
tid.   

Deltagelse i større byggeopgaver i kort 
tid. 

 
Hvilken sammenhæng er der typisk i mellem aflønningsform og opgave. 
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Deltagelse i mindre byggeopgaver  på 
akkord 

Deltagelse i større byggeopgaver 
på akkord.  

Deltagelse i mindre byggeopgaver på 
timeløn  

Deltagelse i større byggeopgaver på 
timeløn. 

 
Hvad kendetegner dine samarbejdsrelationer?: 
 

Alene eller med få kollegaer sammen 
med mange andre faggrupper?  X 

I store sjak sammen med mange andre 
faggrupper? 

Alene eller med få kollegaer sammen 
med få andre faggrupper. 

I store sjak sammen med få andre 
faggrupper.  

 
Hvordan tror du virksomheden syntes du kommunikerer? 
 

Uartikuleret og konstruktiv Velargumenteret og konstruktiv  

Uartikuleret og kritisk  Velargumenteret og kritisk  
 
Hvilken rolle indtager du samarbejdet med byggeledelse? 
 

Repræsenterede primært 
virksomhedens interesser 
på byggepladsen. 

Repræsenterede både virksomhedens - 
og sine kollegaers interesser på 
byggepladsen. X 

Repræsenterede hverken virksomhedens  
- eller sine kollegaers interesser på 
byggepladsen. 

Repræsenterede primært sine kollegaers 
interesser på byggepladsen. 

 
 
 
 
 
Hvordan tror du kunder eller slutbrugere vurdere jeres relation. 
 

Uengageret. Ligeglad med om de er 
tilfredse eller ej 

God kontakt.  Lyttende, 
problemanalyserende  og 
konstruktiv.  

Næsten ingen kontakt med bygherre eller 
slutbrugere.  

Konfliktfyldt. Problemfokuseret og kritisk  

 
 
Har du talt med din virksomhed om kurset ?:  
Ja, med konduktørne om nye hjælpemidler 
Hvad har I talt om:   
Løn forhøjelse, jeg er mere kompetent i kraft af kurset . 
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Kurset vil åbne øjne for mange, navnlig murere.  
Muresvendende A/S vil sikkert sende nye deltagere hvis det bliver udbudt igen.  
 
Har I brugt proceslogbogen eller andre redskaber: 
Ja og nej jeg bruger tankegangen til at analysere problemerne. Vi lavede en  procesgennemgang 
med fokus på arbejdsmiljø, hjælpemidler og LEAN. Det har bl.a. resulteret i brug af nye 
hjælpemidler: Fugemaskiner til mørtel og palleløftere til mørtel.  
Arbejdsprocessen går nu dobbelt så hurtigt og sviner mindre 
 
Anbefaling til nyt kursus: 
Del akkordsvende og spjældsvende i kursusforløb 
 
 
 
 

Bilag 7 

Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
Spørgsmål til kursusdeltagenes virksomheder. 
 
Karl A Hansen Entreprise A/S 
Tlf.: 43521177 ( Søren Hansen ) 
 
Hvilke forventninger havde virksomhed i forhold til kurset? Man fik medarbejder der 
havde indsigt i byggeproces fra begge sider / var istand til at kommunikere . 
 
Hvad var virksomhedens forventninger til medarbejdere udbytte af kurset? Fik 
præsenteret eksempler fra andre firmaer – database over problemer man støder på. 
 
Hvad kendetegnede de udvalgte medarbejderes opgaver og roller? Almindelig svend 
der siger sin mening. 
 
Har virksomheden været i dialog med medarbejderne om kursets indhold og form? 
Havde en løs snak om det under kurset  
 
Hvad har I i givet fald talt om? (proceslogbog fx) forløbet – indholdet – andre firmaer 
har større udfordringer 
 
Er der nogle ønsker til et evt. nyt kursusforløb? Egentlig ikke – kurset har fungeret 
udmærket.  
 
Hvilke opgaver og roller har de udvalgte medarbejdere i dag? Bevæge sig ud af sjakket? 
Har det gavnet ledelsessiden? Uændret. 
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Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
Spørgsmål til kursusdeltagenes virksomheder. 
 
Kjær Knudsen A/S 
 
Thomas Vitting / tlf.: 23308325 
 
tv@kjaerknudsen.dk 
 
 
Hvilke forventninger havde virksomhed i forhold til kurset? Forventer at de lærer at se 
tingene fra flere sider. – 
 
Hvad var virksomhedens forventninger til medarbejdere udbytte af kurset?  Bedre til 
at overskue situationen – få et bredt syn på processen. 
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Hvad kendetegnede de udvalgte medarbejderes opgaver og roller? Selvkørende 
tømrere – ikke formænd eller lign. 
 
Har virksomheden været i dialog med medarbejderne om kursets indhold og form? 
kun overfladisk 
 
Hvad har I i givet fald talt om? (proceslogbog fx) ingen detaljer 
 
Er der nogle  ønsker til et evt. nyt kursusforløb? Nej, har været igennem virksomhedens 
eget kursus / minder lidt om det. Medarbejderne skal trykkes på maven før de vil. 
 
Hvilke opgaver og roller har de udvalgte medarbejdere i dag? Bevæget sig ud af 
sjakket? 
Har det gavnet ledelsessiden? Samme som før kurset. 
  
 
 
 
 
 
 
Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
Spørgsmål til kursusdeltagenes virksomheder. 

Arne Larsen 
Snedkermester 
Curacon 
Marielundvej 48 B 
2730  Herlev 

Firma tlf.: +45 44532460 
Mobil tlf.: +45 20822257 
Mail.: al@curacon.dk 

 
 
 
Hvilke forventninger havde virksomhed i forhold til kurset? Medarbejdere styrket i at 
kunne deltage i byggemøder + hvad der var vigtigt i forhold til styringen. 
 
Hvad var virksomhedens forventninger til medarbejdere udbytte af kurset? Valgt 
personer ud og styrke deres formands position – ønske om at de fremover var mere 
firmaets mand og/eller havde fået større forståelse for firmaets situation. 
 
Hvad kendetegnede de udvalgte medarbejderes opgaver og roller? Formands rolle. 
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Har virksomheden været i dialog med medarbejderne om kursets indhold og form? 
Delvist om første del af kurset - ikke sidste del.  
 
Hvad har I i givet fald talt om? (proceslogbog fx) At finde fælles niveau at starte på i 
kursistgruppen. 
 
Er der nogle  ønsker til et evt. nyt kursusforløb? Ja gerne et nyt forløb – der er et behov. 
Vigtigt at svendene klædes mere på. For nogle også et springbræt til at komme videre. 
 
Hvilke opgaver og roller har de udvalgte medarbejdere i dag? Bevæge sig ud af sjakket? 
Har det gavnet ledelsessiden? Så vidt vides er de formænd i dag. De blev tilbudt 1½ års 
arbejde i andet firma og det ”…kunne de jo ikke sige nej til...”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
Spørgsmål til kursusdeltagenes virksomheder. 
 
Julius Nielsen og Søn 
 
René Kjærsgaard-Nielsen ( 40901100) / rkn@julius-nielsen.dk  
 
/ Søren Hansen tøm mester: 61638293  
 
Søren Hansen henviser til medarbejdernes egen vurdering af kurset. 
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Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
Spørgsmål til kursusdeltagenes virksomheder. 
 
Murersvendenes A/S 
Bent Granum 

Murermester 

Email: bg@masas.dk  
Telefon: 60 40 42 20 

 
Hvilke forventninger havde virksomhed i forhold til kurset? ” Hvad nye tiltag der 
kunne gøres i processer”.   
 
Hvad var virksomhedens forventninger til medarbejdere udbytte af kurset? Spændt på 
om der kom noget nyt frem – konservativ branche  
 
Har virksomheden været i dialog med medarbejderne om kursets indhold og form? 
Samtale om hvad de mente om kurset 
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Hvad har I i givet fald talt om? (proceslogbog fx) nej 
 
Er der nogle ønsker til et evt. nyt kursusforløb? Ikke afvisende overfor tanken – 
udviklingen skal følges til dørs 
 
Hvilke opgaver og roller har de udvalgte medarbejdere i dag? Bevæge sig ud af sjakket? 
Ingen ændring 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgeguide til brug for evaluering af kursuspiloten -
Proceshåndværkeruddannelsen. 
 
Spørgsmål til kursusdeltagenes virksomheder. 
 
Arcon ( beton) 
 
ADMINISTRATION 
Bendy Z. Pedersen                             
Adm. Direktør  
Mobil: +45 27 90 29 99  firma: 51381260 
E-mail: bzp@arcon-as.dk 
 
 
 
Det har ikke været muligt at træffe Bendy Pedersen inden rapportens afslutning. 
 
Vi henviser derfor til medarbejderbesvarelsen. 
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