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Hvorfor en uddannelse 
i bygge- og anlægsbranchen?

Velkommen til uddannelserne

Drømmer du om at lave det indledende jordarbejde i begyn-
delsen af en bygge- og anlægsopgave eller sætte det sidste ma-
lerstrøg på den færdige bygning inden aflevering til kunden? 
Så er der en uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet, 
der kan opfylde dine ønsker.

Her er nemlig en lang række erhvervsuddannelser med meget 
forskelligt indhold og arbejdsopgaver, der vil kunne udfordre 
både dine ønsker, hænder og hoved.

Du kan læse mere om de mange muligheder i denne brochure. 
Der er for eksempel uddannelser med skiftende arbejdsplad-
ser eller egentligt værkstedsarbejde. Du kan arbejde udendørs 
og indendørs. Der er opgaver, der enten kræver samarbejde 
med andre ansatte og faggrupper eller arbejde på egen hånd.

Med en erhvervsuddannelse har du mange muligheder for at 
få et spændende arbejdsliv.

Et fælles træk for mange af uddannelserne i bygge- og anlæg 
er, at de giver adgang til fag med historie, stolthed og traditio-
ner. Men også samtidig til fag, der er under stadig forandring 

i takt med, at nye materialer, værktøjer og arbejdsmetoder ud-
vikles.

Ansatte i bygge- og anlægsvirksomhederne er af den grund 
dygtige håndværkere og kreative specialister med uddannelse, 
der gør dem kompetente, fleksible og selvstændige. Derfor gi-
ver en uddannelse inden for området erfaringsmæssigt mange 
muligheder for beskæftigelse i stort set alle andre arbejdsom-
råder og brancher, hvis du efterfølgende har lyst til det.

Der er adgang til mange former for efter- og videreuddannelse 
efter en endt grunduddannelse. En bygge- og anlægsuddan-
nelse giver også gode muligheder for at arbejde i udlandet, 
læse videre eller at starte egen virksomhed.

Du kan også kontakte den nærmeste skole, der udbyder er-
hvervsuddannelserne inden for bygge- og anlæg, og lave en 
aftale om at få mere information og vejledning til dit valg af 
uddannelse.

Venlig hilsen og god læsning.

Du kan bagerst i denne brochure finde almindelig information om indholdet i den lange række af uddannelser, der i dag er 
mulighed for at vælge inden for bygge- og anlægsområdet. 

Det faglige udvalg  
Bolig og ortopædi

Det Faglige Fællesudvalg for  
Struktør-,  Brolægger- og Tagdækker-
uddannelsen

Det faglige udvalg for  
Træfagenes Byggeuddannelse

Malerfagets faglige Fællesudvalg

Træindustriens Uddannelsesudvalg

Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, 
Stenhugger- og Stukkatørfaget

Snedkerfagets Fællesudvalg

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Glarmesterfagets Faglige Udvalg

Det faglige udvalg

Bolig og ortopædi

Malerfagets faglige
Fællesudvalg

Glarmesterfagets
faglige udvalg
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1   EUC Nord
Telefon 72 24 60 00
www.eucnord.dk 

2   EUC Nordvest Center for 
Uddannelse og Erhverv

Telefon 99 19 19 19 
www.eucnordvest.dk

3   Tech College Aalborg
Telefon 72 50 10 00 
www.techcollege.dk

4   AMU Nordjylland
Telefon 96 33 22 11
www.amunordjylland.dk 

5   Erhvervsskolerne Aars
Telefon 96 98 10 00
www.erhvervsskolerne.dk

6   Skive Tekniske Skole
Telefon 99 14 92 00 
www.skivets.dk

7   UCH - Uddannelsescenter 
Holstebro

Telefon 99 12 22 22
www.ucholstebro.dk

8   Mercantec
Telefon 89 50 33 00
www.mercantec.dk

9  Tradium
Telefon 87 11 44 00
www.tradium.dk

10  Den jydske  
Haandværkerskole

Telefon 89 37 01 00 
www.djhhadsten.dk

11  Teknisk Skole Silkeborg
Telefon 89 23 40 00 
www.tss.dk

12   Herningsholm  
Erhvervsskole

Telefon 72 13 45 00 
www.herningsholm.dk

13  Aarhus Tech
Telefon 89 37 35 33 
www.aarhustech.dk

14  Learnmark Horsens
Tlf. 88 16 36 00
www.learnmark.dk

15  Syddansk Erhvervsskole
Telefon 70 10 99 00 
www.sde.dk

16 Rybners
Telefon 79 13 45 11 
www.rybners.dk

17   AMU Vest
Telefon 79 14 03 22
www.amu-vest.dk

18  HANSENBERG
Telefon 79 32 01 00 
www.hansenberg.dk

19 AMU Syd
Telefon 76 37 37 37 
www.amusyd.dk

20  EUC Syd
Telefon 74 12 42 42 
www.eucsyd.dk

21   AMU Fyn
Telefon 66 13 66 70
www.amu-fyn.dk

22  Svendborg Erhvervsskole
Telefon 72 22 57 00 
www.svend-es.dk

23  Erhvervsskolen  
Nordsjælland

Telefon 48 29 00 00 
www.esnord.dk

24  EUC Nordvestsjælland
Telefon 59 45 51 00 
www.eucnvs.dk

25 Roskilde Tekniske Skole
Telefon 46 30 04 00 
www.rts.dk

26  Selandia - Center for 
 Erhvervsrettet Uddannelse

Telefon 58 56 70 00 
www.sceu.dk

27  EUC Sjælland
Telefon 55 75 33 00 
www.eucsj.dk

28  CELF
Telefon 54 88 88 88 
www.celf.dk

29  TEC – Technical Education 
Copenhagen

Telefon 38 17 70 00
www.tec.dk

30  NEXT Uddannelse 
 København

Telefon 35 86 35 86 
www.kts.dk

31  Campus Bornholm
Telefon 56 95 97 00 
www.campusbornholm.dk
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Maskinsnedker/produktionsassistent

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger

Produktionsassistent Inkl. svendeprøve

Maskinsnedkeren er håndværkeren, der står bag 
mange af de produkter, vi omgiver os med i hverda-
gen. Møbler, køkkener, døre, vinduer, gulve, lofter 
og meget mere. 

Du opstiller stationære maskiner, og programme-
rer de computerstyrede højteknologiske maskiner 
og robotter. Du får kendskab til design og materia-
ler, og du deltager i planlægning, styring og optime-
ring af processen i en produktion. 

På uddannelsen undervises du i digital tegning, IT 
og CAD/CAM, betjening af stationære og   compu-
terstyrede maskiner, robotteknologi, design, mate-
rialers egenskaber og kvalitetssikring mm.

Her arbejder du 
Du kan få ansættelse i store og små møbelvirksom-
heder, døre- og vinduesvirksomheder, køkken- og 
inventarvirksomheder, savværker, snedker- og tøm-
rerværksteder og plastindustrien. Der vil være store 
muligheder for et job i udlandet. Både her og i ud-
landet kan du få ansættelse i en udviklingsafdeling 
eller som produktionsleder. Du kan også blive selv-
stændig med egen virksomhed.

Kompetencer
Forståelse for IT og teknik, præcision, kreativitet.

Uddannelsens længde: 3 år og 3-9 måneder med 
EUX længden 4 år og 3 mdr.

Trin: Uddannelsens hovedforløb er trindelt. Du 
kan afslutte som produktionsassistent efter 2 år.

Talentspor og højniveaufag: Du kan tage fag på 
højt niveau, eller hele uddannelsen på talentspor.

Praktik i udlandet: Dele af praktikken kan tages i 
udlandet.  

Yderligere information: www.snedkerudd.dk, 
www.blivsnedker.dk og www.snedkerakademiet.dk

Skoler med hovedforløb: 
6  12  15  22  25  – Se skoler side 4. 

Forpraktik: Ja 

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du ad-
gang til teknologuddannelserne blandt andet: De-
signteknolog, produktionsteknolog, driftstekno-
log og bygningskonstruktør m.m. 

Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i 
maskinsnedkeruddannelsen, har du adgang til in-
geniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymna-
siale suppleringsfag rettet mod andre videregående 
uddannelser.
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Murer

Mureruddannelsen er en meget alsidige hånd-
værksuddannelse. Det er samtidig en af de ældste 
faglige uddannelser. Der er bygget med mursten i 
Danmark i over 1000 år. Det er et fag med stolte 
traditioner, og faget kræver unge med sans for kva-
litet. Som færdigudlært murersvend har du mange 
muligheder for at bygge videre på din uddannelse. 
Danske murere er respekteret verden over. Du har 
gode muligheder for arbejde i udenlandske bygge-
firmaer og i humanitære organisationer. Et ophold 
i udlandet er en oplevelse for livet.

Mureruddannelsen kræver i høj grad lyst til at ar-
bejde i det fri. Alt arbejde foregår på byggeplads i 
alt slags vejr. Derfor skal du, før du vælger murer-
faget, gøre op med dig selv om dette er noget for 
dig. På landets murerfagskoler undervises i fagteori 
og i praktiske færdigheder, og når du er i praktik 
i virksomheden, tilrettelægges arbejdet således, 
at du beskæftiger dig med arbejdsopgaver, som er 
gennemgået på murerfagskolen. På den måde op-
bygger du en erfaring og en rutine, som sætter dig 
i stand til selvstændigt at udføre fagets discipliner. 
Du vil arbejde med IT på byggepladsen, og tegne 
alle dine tegninger i cad. Dette er med til at gøre din 
uddannelse tidssvarende, og samtidig give dig stør-
re muligheder, hvis du ønsker at læse videre.

I uddannelse er indlagt 5 forløb af valgfri speciale-
fag af 8 ugers varighed.

Disse specialefag er: Murerspecialefag - 
flisespeciale fag – energispecialefag – restaurering 
og renoveringsspecialefag – tagspecialefag. 

De valgfrie specialefag er bygget op som 2 ugers 
moduler.
Specialet vælges i samråd med virksomheden.  

Varighed: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 3 år og 11 
måneder til 4 år og 5 måneder, afhængig af start-
dato. 

Yderligere information: www.bygud.dk og www.
ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole:  
1  2  3  9  12  13  14  15  16  20 22  23  24 25  26 27  

28 30 – Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Skolepraktik: Ja

EUX: Ja

Videreuddannelse: Byggetekniker, kort og landmå-
lingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis du har 
gennemført en EUX som påbygning i forbindelse 
med din erhvervsuddannelse, har du adgang til in-
geniør- og arkitektuddannelserne, eller til gymna-
siale suppleringsfag rettet mod andre videregående 
uddannelser. 

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  5 uger 5 uger 10 uger 10 uger 5 uger

Inkl. svendeprøve
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Stenhugger

En stenhugger arbejder på stenhuggerværksteder, 
byggepladser eller kirkegårde.

Hammer og mejsel er stadig stenhuggerens vigtig-
ste redskaber, men også lufthammere, diamantskæ-
rere og fræsere/slibere samt polering og sandblæs-
ning er en del af stenhuggerens hverdag.

Stenhuggeren udfører klassisk figurhugning, hvor 
en billedhuggers gipsmodel skal overføres til sten.

En god fysik, godt øjemål og rumlig forståelse er 
nødvendig, hvis du vil uddanne sig til stenhugger.

Der er gode muligheder for at få en læreplads over-
alt i Danmark, og der er fine fremtidsudsigter for 
færdiguddannede stenhuggere.

Stenhuggerne har en lang og god tradition for in-
ternational udveksling med de skandinaviske lande 
for at give inspiration og udveksle viden. I løbet af 
uddannelsen arrangeres forskellige ekskursioner 
med besøg på stenindustrier og stenbrud i bl.a. 
Norge og Sverige.

Du vil i uddannelsen arbejde med IT på byggeplad-
sen og tegne alle dine tegninger i AutoCAD. Dette 
er med til at gøre din uddannelse tidssvarende og 
samtidig give dig større muligheder, hvis du ønsker 
at læse videre.

Varighed: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 3 år og 11 
mdr. til 4 år og 5 måneder - afhængig af startdato.

Yderligere information: www.bygud.dk og www.
ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: 
27   – Se skoler side 4.

Forpraktik: Nej 

Skolepraktik: Nej

EUX: Ja

Videreuddannelse: Byggetekniker, kort- og land-
målingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis du 
har gennemført en EUX som påbygning i forbin-
delse med din erhvervsuddannelse, har du adgang 
til ingeniør- og arkitektuddannelserne eller til gym-
nasiale suppleringsfag rettet mod andre videregå-
ende uddannelser.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  6 uger 7 uger 8 uger 9 uger

Stenindustriarbejder Inkl. svendeprøve
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Stukkatør

Stukkaturfaget giver mulighed for at kombinere 
kunstneriske og kreative evner med et solidt hånd-
værk. En stukkatør lærer først og fremmest at lave 
stuk til lofter i gips eller kalk. Men mange andre 
former for udsmykning som søjlebeklædninger, 
balustre på trapper og altaner, springvand og fug-
lebade indgår i uddannelsen.

En uddannet stukkatør skal kunne udføre de for-
skellige stukkatørdiscipliner inden for nybyggeri, 
byfornyelse og især bygningsrestaurering. Langt 
den største del af stukkatørens arbejde består af 
reparations- og restaureringsarbejde på offentlige 
bygninger fx kirker og slotte samt private ejendom-
me.

Det er vigtigt, at du har både kreative og kunstneri-
ske evner, da du under uddannelsen kommer til at 
arbejde med skitsering af arkitektoniske og skulp-
turelle bygnings- og anlægsdele, perspektivisk af-
bildning, skyggelægning og croquistegning.

På skolen undervises i fag som afformning, stuk-
teknik og tegningslære herunder digital tegning i 
AutoCAD. Samtidig undervises i fotografisk regi-
strering. Blandt de almene fag er bygningshistorie 
og samfundsfag.

Varighed: Inkl. grundforløb 1 og 2, 4 år og 3 mdr. 

Yderligere information: www.bygud.dk og www.
ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole:  
27  – Se skoler side 4.

Forpraktik: Nej 

Skolepraktik: Nej

EUX: Nej

Videreuddannelse: Som udlært stukkatør kan du 
videreuddanne dig i flere forskellige praktiske og 
teoretiske fag. 

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  10 uger 5 uger

Inkl. svendeprøve
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Bygningssnedker

Bygningssnedkeren er en alsidig håndværker der 
arbejder med montering af præfabrikerede vin-
duer, døre, inventar, gulve og lofter mm. ude hos 
kunder. Du kan også arbejde på værksteder, hvor 
du anvender stationære maskiner til fremstilling af 
bygningsdele mm. Jobbet er meget udadvendt og 
du taler med kunder og planlægger arbejdsopgaver.

På uddannelsen undervises du i digital tegning, IT 
og CAD/CAM, byggeri og energiforståelse, anven-
delse af el- og håndværktøj, betjening af stationære 
og computerstyrede maskiner, samlinger, design, 
materialers egenskaber og kvalitetssikring mm.

Her arbejder du 
Som bygningssnedker kan du bl.a. arbejde i små og 
store snedker– og tømrervirksomheder, inventar-
virksomheder, eller virksomheder der fremstiller 
døre og vinduer. Endvidere kan du bliver byggele-
der eller vælge at blive selvstændig med egen virk-
somhed.

Kompetencer
Kvalitetsbevidsthed, tekniks forståelse og team-
work.

Uddannelsens længde: 3 år og 3-9 måneder med 
en EUX er længden 4 år og 3 mdr.

Trin: Uddannelsens hovedforløb er trindelt. Du 
kan afslutte efter 2 år.

Talentspor og højniveaufag: Du kan tage fag på 
højt niveau, eller hele uddannelsen på talentspor.

Praktik i udlandet: Dele af praktikken kan tages i 
udlandet.

Yderligere information: www.snedkerudd.dk, 
www.blivsnedker.dk og 
www.snedkerakademiet.dk

Skoler med hovedforløb: 
1  6  12  15  20 22  23  25  30 – Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du ad-
gang til teknologuddannelserne blandt andet: Byg-
ningskonstruktør, byggekoordinator, energitekno-
log, designteknolog, produktionsteknolog, m.m. 

Hvis du har gennemført en EUX som påbygning 
i bygningssnedkeruddannelsen, har du adgang til 
ingeniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gym-
nasiale suppleringsfag rettet mod andre videregå-
ende uddannelser.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger

Bygningsmontør Inkl. svendeprøve
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Møbelsnedker

Som møbelsnedker er du med til at producere 
møbler, inventer og køkkener. Du opstiller og an-
vender stationære maskiner og computerstyrede 
CNC-maskiner, der forarbejder emnerne ud fra din 
programmering. Du anvender el- og håndværktøj 
og og du pudser, samler og overfladebehandler pro-
dukterne, og arbejder med kvalitetssikring. Du ta-
ler med kunder og planlægger arbejdsopgaver.

På uddannelsen undervises du i digital tegning, IT 
og CAD/CAM, betjening af stationære og   compu-
terstyrede maskiner, samlinger, design, materialers 
egenskaber og kvalitetssikring mm.

Her arbejder du 
Du kan få ansættelse i små og store møbelprodu-
cerende virksomheder og inventarvirksomheder. 
Endvidere kan du få job i en udviklingsafdeling 
eller som produktionsleder. Du kan også vælge at 
blive selvstændig med egen virksomhed.

Kompetencer
Kreativitet, præcision og teknik.

Uddannelsens længde: 3 år og 3-9 måneder med 
EUX er længden 4 år og 3 mdr.

Trin: Uddannelsens hovedforløb er trindelt. Du 
kan afslutte som træoperatør efter 2 år.

Talentspor og højniveaufag: Du kan tage fag på 
højt niveau, eller hele uddannelsen på talentspor.

Praktik i udlandet: Dele af praktikken kan tages 
i udlandet

Yderligere information: www.snedkerudd.dk, 
www.blivsnedker.dk og 
www.snedkerakademiet.dk

Afsluttende hovedforløbsskole:  
1  6  12  15  20 22  23  25  30 – Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du ad-
gang til teknologuddannelserne blandt andet: De-
signteknolog, produktionsteknolog,  byggekoordi-
nator og bygningskonstruktør m.m. 

Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i 
møbelsnedkeruddannelsen, har du adgang til in-
geniør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymna-
siale suppleringsfag rettet mod andre videregående 
uddannelser.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger

Træoperatør Inkl. svendeprøve
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Orgelbygger

Som orgelbygger kan du være med til at fremstille 
delene til et orgel på et værksted. Eller du kan ar-
bejde ude med samling og opsætning af orgler, lø-
bende eftersyn og stemning af orgler. På værkstedet 
kan du opstille og anvende stationære maskiner 
computerstyrede CNC-maskiner. Du anvender el- 
og håndværktøj. 

Orgelbyggeren bruger de nyeste teknikker inden-
for el og pneumatik og omhyggelig håndværk og 
præcision, når et orgel skal bygges op fra bunden. 
Hundredvis af dele i træ og metal skal tegnes, kon-
strueres og samles. Orgelbyggeren rejser tit rundt i 
Danmark og udlandet for at levere og opstille et nyt 
orgel, eller for at udføre vedligeholdelse og restau-
rering på eksisterende  orgler.

På uddannelsen undervises du i digital tegning, IT 
og CAD/CAM, betjening af stationære og   com-
puterstyrede maskiner, samlingsmetoder, orgelets 
klanglige materialer, design, materialers egenska-
ber og kvalitetssikring mm.

Her arbejder du 
Du kan få ansættelse i et orgelbyggeri, som fortrins-
vis ligger i Sønderjylland eller Sjælland. Du kan 
også arbejde hos små og store møbelproducerende 
virksomheder og inventarvirksomheder. Endvidere 
kan du få job i en udviklingsafdeling eller som pro-
duktionsleder. Du kan også vælge at blive selvstæn-
dig med egen virksomhed.

Kompetencer
Præcision, systematisk og teknisk forståelse.

Uddannelsens længde: 3 år og 3-9 måneder med 
en EUX er længden 4 år og 3 mdr.

Talentspor og højniveaufag: Du kan tage fag på 
højt niveau, eller hele uddannelsen på talentspor.

Praktik i udlandet: Dele af praktikken kan tages i 
udlandet.

Yderligere information: www.snedkerudd.dk, 
www.blivsnedker.dk og 
www.snedkerakademiet.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: 
20 30 – Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du ad-
gang til teknologuddannelserne blandt andet: De-
signteknolog, produktionsteknolog, byggekoordi-
nator og bygningskonstruktør m.m. 

Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i 
orgelbyggeruddannelsen, har du adgang til ingeni-
ør- og arkitektuddannelserne. Eller til gymnasiale 
suppleringsfag rettet mod andre videregående ud-
dannelser.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger

Svendeprøve
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Teknisk isolatør

En uddannelse til teknisk isolatør giver dig mu-
lighed for at komme ind i en branche i vækst, da 
miljø og energiforbrug er i fokus. Dette betyder, at 
kravene til bedre isolering af bygninger og tekniske 
anlæg løbende skærpes.
Arbejdet som teknisk isolatør spænder vidt og om-
fatter bl.a. isolering af rør, kanaler, beholdere, var-
mevekslere, kedler, ventilations- og tekniske anlæg 
i industri- og boligbyggeri.

Du arbejder med varierede opgaver inden for:
• varmeisolering
• køle- og fryseisolering
• lydisolering
• støjdæmpning
• brandisolering
• skibsisolering
• offshore
• facadebeklædning, metal
• tankisolering mm.

Arbejdet omfatter både nybyggeri, vedligeholdelse 
og renovering. Opgaverne udføres både ude og inde. 
Som teknisk isolatør har du et varieret arbejde med 
mange skiftende arbejdssteder. Du har mulighed 
for at få job og dermed oplevelser både inden for og 
uden for landets grænser.
De fleste tekniske isolatører arbejder i virksomhe-
der, som kun udfører teknisk isolering.
Der er mange mindre firmaer fordelt over hele lan-
det, samt enkelte meget store virksomheder, som 
har afdelinger flere steder i Danmark og i udlandet.

Som teknisk isolatør arbejder du med mange for-
skellige former for materialer. Både forskellige iso-
leringsmaterialer, men også materialer som ude 
og inde afslutter og beskytter isoleringen samt be-
skytter anlæg og bygninger mod ydre påvirkninger. 
For alle materialerne gælder, at de er tilpasset nuti-
dens miljømæssige krav. Faget er samtidig forskå-
net for tunge løft.

Varighed: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 3 år og 9 må-
neder til 4 år og 3 måneder, afhængig af startdato.

Yderligere information: www.bygud.dk og www.
ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole:  
19  24 – Se skoler side 4.

Forpraktik: Nej 

Skolepraktik: Ja

EUX: Ja

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du ad-
gang til uddannelserne Byggetekniker, Kort- og 
landmålingstekniker, Bygningskonstruktør. Hvis 
du har gennemført en EUX som påbygning i for-
bindelse med din erhvervsuddannelse, har du ad-
gang til ingeniør- og arkitektuddannelserne eller til 
gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre vide-
regående uddannelser.

Inkl. svendeprøveGrundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

10 uger  5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger
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Glarmesterfagets
faglige udvalg

Glarmester

Glarmesterarbejde er meget alsidigt. Der arbejdes 
naturligvis mest med glas men også med alumini-
um, træ og mange andre materialer – udvendig og 
indvendig i bygninger – fra at bygge store facader 
til at sætte et spejl op samt med autoruder og  ind-
ramning.

Glarmesteruddannelsen har to specialer: Alubygger 
og   Glarmester – hver på fire uger ud af de 46 sko-
leuger. Specialet Alubygger er rettet mod beskæfti-
gelse i facadevirksomheder, mens specialet Glarme-
ster er rettet mod   glarmestervirksomheder.

Udvendig på bygninger udfører en glarmester alt 
fra avancerede aluminiums- og glasfacader over 
montering af energiruder og enkeltlagsglas til repa-
ration af blyruder og isætning af vinduer. Indvendig 
i bygninger laver glarmesteren alt fra forsatsruder, 
glasdøre og skillevægge til hylder og glasmontrer.

Endvidere arbejder glarmesteren med indramning 
af plakater, grafik, malerier mv. i rammer af træ el-
ler metal. Montage af glas i biler og andre køretøjer 
udføres, og glarmesteren lave reparationer i auto-
ruder.

Med moderne funktionsglas kan glarmesteren sty-
re lys, lyd, sikring, sikkerhed, brand og energi i en 
bygning, så det er vigtigt med god produktviden.

Den store bredde i uddannelsen giver gode mulig-
heder for beskæftigelse i facade- og glarmestervirk-
somheder. I disse år anvendes mere glas i byggeriet 
end nogensinde før, og prognoserne siger, at den 
udvikling vil fortsætte, så derfor er der gode mulig-
heder med en glarmesteruddannelse.

Endvidere er glarmesterfaget også et fag med gode 
muligheder for at blive selvstændig.

Varighed: Fra 4 år og 2 mdr. til 4 år og 8 mdr.

Yderligere information: www.blivglarmester.dk 
og www.ug.dk eller ring 33 13 65 10.

Afsluttende hovedforløbsskole: 
24 – Se skoler side 4.

Forpraktik: Der er mulighed for gensidig afprøv-
ning, der kan danne basis for en uddannelsesaf-
tale. For unge under 18 sker det til ungarbejder-
satsen.

Videreuddannelse: Byggetekniker, kort- og land-
målingstekniker, bygningskonstruktør.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

10 uger  6 uger 6 uger 6 uger 6 uger 6 uger

Svendeprøve

Glarmesterfagets
faglige udvalg
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Møbelpolstrer

Som møbelpolstrer går dit arbejde først og frem-
mest ud på at polstre møbler og beklæde med be-
træk. Du kommer til at arbejde med design og in-
dividuel boligindretning. Du skal  rådgive kunder 
om valg af stoffer og steltyper, og du skal opbygge 
møblernes polstring individuelt og tilpasse mål, 
vinkler og hårdhed til kundens særlige ønsker. Du 
kan også skabe nye modeller efter tegning i samar-
bejde med møbeldesignere. Endelig kan du også ar-
bejde med restaurering af gamle møbler.

På uddannelsen undervises du i IT og CAD/CAM, 
teknologi, maskiner og værktøjslære, læderarbejde, 
traditionel og industriel polstring, salg og service, 
steltyper, modelfremstilling, design, og kvalitets-
sikring mm.

Her arbejder du 
Du kan typisk få ansættelse i små og store produkti-
oner inden for polstrerbranchen.Du kan også få an-
sættelse i udviklingsafdelinger i polstrer branchen 

Endelig kan du også vælge at blive selvstændig med 
egen virksomhed eller værksted.

Kompetencer
Kreativitet, præcision og detaljer.

Varighed: 4 år

Yderligere information: www.snedkerudd.dk, 
www.skivets.dk og www.landslauget.dk

Afsluttende hovedforløbsskole:  
6  – Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du ad-
gang til teknologuddannelserne blandt andet: De-
signteknolog, produktionsteknolog m.m. 

Med gymnasiale suppleringsfag får du blandt an-
det adgang til en videregående uddannelse som de-
signer eller arkitekt.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger

Inkl. svendeprøve

Det faglige udvalg

Bolig og ortopædi
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Autosadelmager

Som autosadelmager arbejder du med at polstre 
og opbygge automøbler og beklæde dem med be-
træk. Du skal rådgive kunder om valg af stoffer og 
sædetyper, og du skal opbygge sædernes polstring 
individuelt og tilpasse mål, vinkler og hårdhed til 
kundens særlige ønsker. Du kan også skabe nye 
modeller efter tegning og arbejde med restaurering 
af ældre autointeriør. 

På uddannelsen undervises du i IT og CAD/CAM, 
teknologi, maskiner og værktøjslære, læderarbejde, 
opbygnings af autostol, salg og service, modelfrem-
stilling, design, og kvalitetssikring mm.

Her arbejder du 
Du kan typisk få ansættelse i små og store produk-
tioner inden for autointeriørbranchen. Du kan 
også få ansættelse i udviklingsafdelinger i auto-
interiørbranchen. 

Endelig kan du også vælge at blive selvstændig med 
egen virksomhed eller værksted.

Varighed: 4 år.

Praktik i udlandet: Dele af praktikken kan tages i 
udlandet.

Yderligere information: www.snedkerudd.dk,
www.skivets.dk og www.landslauget.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: 
6  – Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du ad-
gang til teknologuddannelserne blandt andet: De-
signteknolog, produktionsteknolog m.m. 

Med gymnasiale suppleringsfag får du blandt an-
det adgang til en videregående uddannelse som de-
signer eller arkitekt.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger

Inkl. svendeprøve

Det faglige udvalg

Bolig og ortopædi
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Gardindekoratør

Som gardindekoratør arbejder du med individu-
el indretning og løsninger vedrørende gardin og 
solafskærmning både i private hjem, men også 
i forbindelse med større indretningsopgaver og 
byggeprojekter, eller kulisser inden for underhold-
ningsbranchen. Du kan komme til at arbejde med 
forskellige former for løsninger – fra gardiner til 
markiser samt solafskærmning.

På uddannelsen undervises du i IT og CAD/CAM, 
teknologi, salg og service, montering, design, gar-
dintyper, solafskærmning, betjening af elektriske 
styresysemer og kvalitetssikring mm.

Her arbejder du 
Du kan typisk få ansættelse i små og store virksom-
heder eller værksteder inden for gardinbranchen. 
Du kan også få ansættelse i udviklingsafdelinger i 
gardinbranchen, teatre, TV-produktionsselskaber, 
samt ansættelse i butikker, der er forhandler af pro-
dukter til indretning.

Endelig kan du også vælge at blive selvstændig med 
egen virksomhed eller værksted.

Kompetencer
Kreativitet, præcision og detaljer.

Varighed: 2 år og 9 måneder

Praktik i udlandet: Dele af praktikken kan tages i 
udlandet.

Yderligere information: www.snedkerudd.dk, 
www.skivets.dk og www.landslauget.dk

Afsluttende hovedforløbsskole:  
6  – Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du ad-
gang til teknologuddannelserne blandt andet: De-
signteknolog, produktionsteknolog m.m. 

Med gymnasiale suppleringsfag får du blandt an-
det adgang til en videregående uddannelse som de-
signer eller arkitekt.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  5 uger 5 uger 5 uger 5 uger

Inkl. svendeprøve

Det faglige udvalg

Bolig og ortopædi
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Anlægsstruktør

Anlægsstruktøren har et varieret udendørs arbejde 
og arbejder med at etablere fortove, pladser og cy-
kelstianlæg, betonbelægninger, veje og broer, samt 
udfører alt arbejde med etablering af kloak og af-
vanding. Til brug for anlægsarbejde bruges store og 
små gravemaskiner, dozere, rendegravere og andre 
maskiner.

Uddannelsen indeholder bl.a., byggepladsindret-
ning, arbejdsmiljø, kloakarbejde, maskinkørsel og 
belægningsarbejde.

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job 
og skabe dig en karriere i en privat eller offentlig en-
treprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige 
forudsætninger til at starte egen virksomhed.

Uddannelsen henvender sig til dig, der kan lide at 
arbejde udendørs, og som har lyst og evnen til at 
få overblik over eget og andres arbejdsområder og 
planlægge derefter.

Anlægsstruktøren er ofte den faglige medarbejder, 
der som den første starter på en byggeplads. Derfor 
skal du have blik for, hvorledes andre fag og fag-
grupper vil indrette sig senere hen.

Du vil blive den, der lægger linjen for byggepladsens 
indretning og opbygger og placerer de forskellige 
midlertidige installationer såsom vand og el-tavler, 
affaldshåndtering mv..

Varighed: Fra 4 år. til 4 år og 6 mdr. afhængig af 
startdato.

Yderligere information: www.bygud.dk og www.
ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: 
4  8  13  14  17  20 21  24 27  28 30  

– Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Skolepraktik: Ja

EUX: Ja

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du ad-
gang til uddannelserne, Byggetekniker, Kort- og 
landmålingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis 
du har gennemført en EUX som påbygning i for-
bindelse med din erhvervsuddannelsen, har du 
adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne el-
ler til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre 
videre gående uddannelser.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  5 uger 5 uger 6 uger 6 uger 6 uger 7 uger

Inkl. svendeprøve
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Bygningsstruktør

Bygningsstruktøren har et varieret arbejde med 
skiftende arbejdssteder og med afvekslende, spæn-
dende opgaver. Forskallingsarbejde udføres ofte i 
træ, så kan du lide at arbejde i træ, er det her måske 
uddannelsen.

Bygningsstruktøren skaber bygningsværker i beton. 
Bygningsstruktøren bygger boliger, fabrikker, sko-
ler, havne, broer, systemforskalling og meget mere.

Uddannelsen indeholder bl.a. byggepladsindret-
ning, arbejdsmiljø, kloakarbejde, maskinkørsel og 
belægningsarbejde. Du skal også være indstillet på 
at arbejde i højden, idet du vil få uddannelse i at 
opbygge og nedtage arbejdsstilladser i en højde på 
over 3 meter. 

I fremtiden bliver det ikke mindst kvaliteten af ar-
bejdet, som vil være afgørende for, hvem der klarer 
sig i branchen.

Der vil blive brug for endnu flere veluddannede 
unge - også til nye opgaver og projekter, hvor det er 
vigtigt at kunne arbejde kvalificeret med mange for-
skellige materialer. Og det er netop det, bygnings-
struktøruddannelsen kan: at give dig en meget alsi-
dig uddannelse, hvor du lærer at arbejde med både 
beton, træ, stål, glas, jern og plast.

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job 
og skabe dig en karriere i en privat eller offentlig en-
treprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige 
forudsætninger til at starte egen virksomhed.

Varighed: Fra 4 år mdr. til 4 år og 6 mdr. afhængig 
af startdato.

Yderligere information: www.bygud.dk og www.
ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: 

3  4  8  13  14  17  20 21  24 27  28 30 – Se skoler 
side 4.

Forpraktik: Ja 

Skolepraktik: Ja

EUX: Ja

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du ad-
gang til uddannelserne, Byggetekniker, Kort- og 
landmålingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis 
du har gennemført en EUX som påbygning i for-
bindelse med din erhvervsuddannelsen, har du 
adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne el-
ler til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre 
videre gående uddannelser. 

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  5 uger 5 uger 6 uger 6 uger 6 uger 7 uger

Kloakrørlægger Inkl. svendeprøve
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Brolægger

Brolæggeren har et varieret udendørs arbejde med 
skiftende arbejdssteder. Det er brolæggerens opga-
ve at udfører granitbrolægning og andre belægnin-
ger på gader, indkørsler, torve og pladser.

Brolæggeren arbejder med forskellige belægninger 
fortrinsvis af granit og andre natursten. Han sætter 
også kantsten i beton- eller granitmateriale og kan 
derudover udføre belægningsopgaver med fliser af 
beton og med klinker af hårdt brændt ler.

Til trods for at brolæggerfaget er et traditionsbun-
det fag, er det også et fag i konstant udvikling. Tun-
ge lastbiler og brug af feje- og sugemaskiner bety-
der, at der eksperimenteres i nye måder at opbygge 
vejunderlaget og fugematerialerne, for at sikre, at 
de brolagte arealer som lægges i dag, også frem-
træder smukke fremover. Finder du den udvikling 
spændende, er brolæggerfaget måske noget for dig

Du skal selvfølgelig være indstillet på at arbejde 
udendørs hele året rundt og under skiftende vejr-
forhold. Men en ting kan du være sikker på, gra-
nitbelægningen er uforgængelig, så den afsætter et 
varigt aftryk i landsskabet.

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job 
i en brolægger- eller entreprenørvirksomhed. Du vil 
også have gode faglige forudsætninger til at starte 
egen brolæggervirksomhed.

Varighed: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år 
og 6 måneder, afhængig af startdato. 

Yderligere information: www.bygud.dk og www.
ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: 
13  14  30 – Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Skolepraktik: Ja

EUX: Ja

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du ad-
gang til uddannelserne, Byggetekniker, Kort- og 
landmålingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis 
du har gennemført en EUX som påbygning i for-
bindelse med din erhvervsuddannelse, har du ad-
gang til ingeniør- og arkitektuddannelserne, eller 
til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre vi-
deregående uddannelser

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger

Kloakrørlægger Inkl. svendeprøve
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Tagdækker

Tagdækkeren lægger tagpap, tagfolier og andre ma-
terialer, som beskyttelse mod vejr og vind på tage og 
andre konstruktioner. Tagdækkeren har et varieret 
arbejde med skiftende udendørs arbejdssteder.

I tagdækkeruddannelsen læres de praktiske princip-
per og metoder i almindelig og speciel tagdækning, 
og disse principper udvikles dels i skoleperiodernes 
teoretiske og praktiske fag dels i virksomheden med 
løsning af alsidige praktiske tagdækningsopgaver.

Som tagdækker vil du skulle arbejde under åben 
himmel, hvilket du skal se som et positivt forhold. I 
praktiktiden vil du arbejde sammen med en erfaren 
tagdækker, og fra ham lære fagets specielle disci-
pliner. Du skal kunne se dig selv arbejde i højden, 
da det jo ofte er her, taget skal lægges. Efter endt 
uddannelse og med svendebrevet i hånden vil du 
selvstændigt skulle planlægge og gennemføre en 
tagentreprise og aflevere den til kunden til dennes 
tilfredshed.

Tagdækkeruddannelsen afsluttes med en projekt-
prøve og en svendeprøve i tagdækning, og opgaven 
bedømmes af skuemestre fra faget.

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job 
og skabe dig en karriere i en privat tagdækkervirk-
somhed. Du vil også have gode faglige forudsætnin-
ger for at starte egen virksomhed.

Varighed: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 3 år og 3 
måneder til 3 år og 9 måneder, afhængig af start-
dato. 

Yderligere information: www.bygud.dk og www.
ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole:  
13  24  – Se skoler side 4.

Forpraktik: Nej 

Skolepraktik: Ja

Videreuddannelse: Med supplerende undervisning 
og uddannelsen inden for fagene dansk, matema-
tik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til 
videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og 
visse akademiske ingeniøruddannelser. 

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

10 uger  5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger

Inkl. svendeprøve
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Tømrer

Tømreren laver konstruktionsarbejde i bolig- og er-
hvervsbyggeriet i træ mange og andre materialer og 
arbejder meget alsidigt med opgaver fra nybyggeri 
til renovering.

Hverdagen er fyldt med vidt forskellige opgaver, 
f.eks. monterer tømreren tagspær, lægger gulve, 
opfører vægge, opsætter lofter, isætter vinduer og 
døre. Tømreren laver også mindre opgaver som ha-
vestuer og carporte.

I uddannelsen lærer du om moderne byggeri og 
konstruktionsmetoder med viden om isolering, 
lyd, akustik og brandforhold i forhold til nutidens 
mange materialer og konstruktioner. Du kan også 
vælge at lære mere om traditionelle teknikker og 
konstruktioner.

Kvalitetssikring, udpræget brug af IT, selvstændig-
hed og planlægning er gennemgående for uddan-
nelsen.

Det er vigtigt, at du kan tale med forskellige menne-
sker, da tømrere laver mange forslag til løsninger af 
vidt forskellige byggeopgaver. Derfor skal du have 
lyst til at bruge og dele din viden om materialevalg, 
kvalitet og sætte pris på dit håndværk.

Som tømrer foregår arbejdet fortrinsvis på byg-
gepladser - indendørs såvel som udendørs, og i al 
slags vejr året rundt.

Som tømrer arbejder du ofte sammen med en mak-
ker eller er del af et større sjak. Tømrerfirmaer fin-
des i alle størrelser fra få ansatte til store entrepre-
nørvirksomheder. Du kan også blive selvstændig og 
have din egen virksomhed.

Varighed: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år 
og 6 måneder, afhængig af startdato. 

Yderligere information: www.bygud.dk og www.
ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: 
1  2  3  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16  18  20 22  

23  24 25  26 27  28 30 31  – Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Skolepraktik: Ja

EUX: Ja

Videreuddannelse: Byggetekniker, kort- og land-
målingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis du 
har gennemført en EUX som påbygning i forbin-
delse med din erhvervsuddannelse, har du adgang 
til ingeniør- og arkitektuddannelserne eller til gym-
nasiale suppleringsfag rettet mod andre videregå-
ende uddannelser.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  6 uger 6 uger 6 uger 6 uger 6 uger

Inkl. svendeprøve
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Tækkemand

Tækkemandens håndværk er fyldt med traditio-
ner, kultur og historie, og erhvervet har oplevet en 
voksende popularitet og opblomstring de seneste 
år. Dels er det populært med stråtækte ferie- og fri-
tidshuse, og dels ønsker mange at værne om gamle 
huses særpræg. Der opføres også nogle nye huse 
med stråtag, og branchen har en målsætning om 
at fordoble antallet af tækkede m2 tag i Danmark. 
Blandt andet ved at vise at stråtaget kan nyfortolkes 
og sagtens kan indgå i moderne byggeri.

Tækkemanden kan håndværket med at lægge nyt 
stråtag, reparere tækninger og udføre kviste og de-
taljer i taget, som passer til husets og tidens byg-
gestil. En vigtig del af tækkemandens arbejde er at 
vælge og sortere tagrørene, alt efter hvor i taget de 
skal ligge.

Grundlæggende er teknikker og arbejdsmetoder  de 
samme, som man har  anvendt i mange år, men i dag 
bruger tækkemanden også moderne materialer, el-
drevet værktøj og nutidige hjælpemidler i sit arbejde.

En del af uddannelsen består i dag af grundlæg-
gende tømrerarbejde, så du også kan reparere tag-
konstruktioner, udføre renoveringer og afsluttende 
tømrerarbejde.
Samtidigt stilles der i dag store krav til  tækkeman-
dens arbejde, som skal leve op til myndighedernes 
krav vedrørende  fugt, isolering og brandhæmmen-
de foranstaltninger.

Hver egn i landet har sin egen stil og tækkemeto-
der. Tækkemanden skal derfor kende de forskellige 
egnes tækketraditioner og fungere som rådgiver for 
bygherren, når der skal tækkes.
Tækkearbejdet foregår for det meste udendørs i det 
åbne landskab, og du kan komme langt omkring i 
landet for at løse en opgave.
Du kan komme til at arbejde som tækkemand i 
tækkefirmaer og i tømrer- og snedkervirksomheder 
eller som selvstændig med egen virksomhed. Tæk-
kefirmaer har typisk få ansatte.

Varighed: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år 
og 6 måneder, afhængig af startdato. 

Yderligere information: www.ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: 
10  – Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Skolepraktik: Ja

EUX: Ja

Videreuddannelse: Byggetekniker, kort- og land-
målingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis du 
har gennemført en EUX som påbygning i forbin-
delse med din erhvervsuddannelse, har du adgang 
til ingeniør- og arkitektuddannelserne eller til gym-
nasiale suppleringsfag rettet mod andre videregå-
ende uddannelser.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  6 uger 6 uger 6 uger 6 uger 6 uger

Inkl. svendeprøve
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Gulvlægger

Gulvlæggeren er specialist i at lægge gulve og vurde-
re hvilke materialer, der skal bruges til alle mulige 
forhold og byggerier. Eksempelvis skal gulvene på 
hospitaler være skridsikre, i kontorer it-venlige og 
på badeværelset skal det holde tæt. Hver byggeop-
gave stiller krav til gulvlæggerens viden og brede 
kendskab til materialer og løsninger.

Gulvlæggerarbejdet starter under det synlige gulv 
med at oprette og spartle ujævnheder, så det fær-
dige resultat er helt i top. Gulvlæggeren arbejder 
blandt andet med træ, linoleum, vinyl, kork, gum-
mi, filt, folie og tekstiltæpper og meget andet.

Det er også gulvlæggeren, der giver rummet den 
afsluttende finish med fodpaneler og fejelister, og 
der kan også udføres udsmykninger med mønstre, 
borter og dekorationer i forskellige materialer.

Vådrum og badeværelser er et særligt speciale, som 
gulvlæggeren får et grundigt kendskab til i sin ud-
dannelse. Her skal arbejdet være helt tæt og kunne 
klare en stor belastning med vand og slid.

Du skal have lyst til at tilegne dig viden om mate-
rialers styrker og svagheder, da gulvlæggeren ofte 
rådgiver og hjælper kunder til at vælge materialer 
og farver. Samtidig skal du kunne arbejde med stor 
præcision og kvalitetssans.

Som gulvlægger kan du arbejde i gulvbelægnings-
firmaer, byggemarkeder og tæppeforretninger. 
Nogle gulvlæggere er også selvstændige med egen 
virksomhed.

Varighed: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år 
og 6 måneder, afhængig af startdato. 

Yderligere information: www.bygud.dk og www.
ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: 
8  30 – Se skoler side 4.

Forpraktik: Ja 

Skolepraktik: Ja

EUX: Ja

Videreuddannelse: Byggetekniker, kort- og land-
målingstekniker, bygningskonstruktør. Hvis du 
har gennemført en EUX som påbygning i forbin-
delse med din erhvervsuddannelse, har du adgang 
til ingeniør- og arkitektuddannelserne eller til gym-
nasiale suppleringsfag rettet mod andre videregå-
ende uddannelser.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

20 uger  6 uger 6 uger 6 uger 6 uger 6 uger

Inkl. svendeprøve
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Byggemontagetekniker

Byggemontageteknikeren er en forholdsvis ny, kort 
uddannelse. Uddannelsen er en erhvervsuddannel-
se, som skal uddanne til at varetage mere specialise-
rede arbejdsfunktioner med opsætning af indvendi-
ge gipsvægge og -lofter samt montage af indvendige 
døre og glaspartier i byggeriet med fokus på kontor 
og etagebyggeri.

Byggeriet på disse områder bliver stadig mere mo-
duliseret, og samtidigt kræves der mere indsigt i 
materialernes egenskaber og de lovgivningsbestem-
te regler for arbejdets udførsel.

Arbejdet kan foregå på byggepladser med højt ar-
bejdstempo og korte tidsfrister. Samtidigt kan der 
blive tale om en del løftearbejde og gentagelser af 
arbejdsrutiner. Derfor sikrer uddannelsen også, at 
den uddannede kan varetage korrekt udførelse af 
arbejdet med hensyntagen til ergonomi og person-
lig sikkerhed.

Byggemontageteknikeren vil typisk være beskæfti-
get i større bygge- og entreprenørvirksomheder.

Uddannelsen er skolebaseret og kræver således ikke 
uddannelsesaftale og praktikplads i et firma.

Varighed: 1 år og 6 mdr.

Yderligere information: www.bygud.dk og www.
ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole:  
1  3  8  13  15  16  20 24 25  26 27  30 

– Se skoler side 4.

Forpraktik: Nej 

Videreuddannelse: Uddannelsen som byggemon-
tagetekniker giver mulighed for at nedsætte ud-
dannelsestiden med et halvt år i de tre specialer i 
hovedforløbet på Træfagenes Byggeuddannelse: 
Gulvlægger, tækkemand og tømrer. 

Grundforløb Hovedforløb

Skole Skole

20 uger  45 uger

Inkl. eksamen
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Bygningsmaler

Malerfaget er et af de ældste håndværk, hvor male-
ren i tusinder af år har benyttet maling til at beskyt-
te  og dekorere forskellige overflader.

Materialerne har naturligvis ændret sig gennem ti-
derne, og i dag er produkter med skadelige organi-
ske opløsningsmidler erstattet af vandfortyndbare 
materialer.

Bygningsmaleren har skiftende og geografisk 
spredte arbejdspladser – både inden- og udendørs. 
Arbejdet omfatter nybygningsopgaver og renove-
ringer i forskelligt omfang, og der arbejdes både for 
offentlige som private kunder.

En del af bygningsmalerens arbejde består i at for-
berede den overflade, der skal malebehandles: Der 
skal afvaskes, spartles og slibes, inden man går i 
gang med det afsluttende og den mindste del af ar-
bejdet med pensel og rulle. Der males både vægge, 
træværk, facader og der opsættes forskellige typer 
vægbeklædning (tapet og glasfilttyper). En mindre 
del af malerens arbejdsopgaver består herudover af 
forskellige former for kreative opgaver (farvesæt-
ning, dekoration, ældre dekorative maleteknikker).

Bygningsmaleren skal have fornemmelse for farver, 
et praktisk håndelag og en god fysik til håndtering 
af stiger, stilladser, malerspande mm.

Man skal have ordenssans, som både er en forud-
sætning for et godt resultat og for en sikker arbejds-
plads. Sidst men ikke mindst skal man kunne sam-
arbejde med andre faggrupper og kunne tale med 
kunderne.
De fleste bygningsmalere arbejder selvstændigt og i 
forholdsvis små malervirksomheder.

Det er relativt nemt at etablere sig med egen virk-
somhed.

Varighed: Efter grundforløb (på ½ til 1 år): Fra 2 
år, 9 måneder til 3 år, 3 måneder.

Yderligere information: www.mffu.dk   www.ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: 
1  3  7  9  11  13  15  16  20 22  23  24 26 27  29 

– Se skoler side 4.

Skolepraktik: Uddannelsen udbydes med skole-
praktik

EUX: Uddannelsen udbydes med EUX. EUX’en gi-
ver adgang til gymnasiale suppleringskurser

Videreuddannelse: Malerfagets Videregående Ud-
dannelse, Malerfagets virksomhedsrettede Lin-
jeuddannelse, Dekorati- onsmaleruddannelsen,  
Byggetekniker, Bygningskonstruktør.

Grundforløb Hovedforløb

Skole Praktik

10 uger  10 uger 10 uger 5 uger

Svendeprøve

Malerfagets faglige
Fællesudvalg
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Hvordan er uddannelserne bygget op? 
Her er lidt korte informationer, som du måske har brug for at 
vide lidt om. Du kan altid få flere oplysninger og hjælp ved at 
kontakte en erhvervsskole med bygge- og anlægsuddannelser.

Oversigten med den nærmeste skole finder du på næste side.

Uddannelserne består af et indledende grundforløb efterfulgt 
af et hovedforløb, hvor du arbejder målrettet med den uddan-
nelse, du ønsker.

Grundforløbet er fastsat i to forløb á 20 uger, GF1 og GF2.

Grundforløbets 1. del, GF 1, er specielt for dig, der starter di-
rekte eller inden for et år efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. 
Forløbet giver almene og personlige kompetencer, der støtter 
og giver afklaring omkring valg af uddannelse. Du vælger sin 
erhvervsuddannelse ved slutningen af GF 1.

Grundforløbets 2. del, GF 2, er for dig, der har lavet andet ef-
ter folkeskolen eller unge med en uddannelsesaftale. Her star-
ter du direkte på en valgt uddannelse og får fagrettede kom-

petencer til at fortsætte på hovedforløbet.

På hovedforløbet skifter du mellem praktikperioder og skole-
ophold – undtaget byggemontagetekniker, der er en skoleba-
seret uddannelse. 

For at starte på et hovedforløb skal dit grundforløb være gen-
nemført og godkendt af erhvervsskolen med udstedelse af et 
grundforløbsbevis. 

Endvidere skal du enten have en uddannelsesaftale med en 
praktikvirksomhed, der er godkendt til at gennemføre uddan-
nelsen. Du skal selv aktivt finde en praktikvirksomhed og ind-
gå en uddannelsesaftale. 

Eller du kan starte på et praktikcenter i de uddannelser, der 
har skolepraktik – se under de enkelte uddannelser.

Længden og antallet af skoleperioder varierer fra uddannelse 
til uddannelse.

De fleste uddannelser afsluttes med en svendeprøve, og du vil 
få et svendebrev, som bevis på din uddannelse.

Hvordan kommer jeg i gang? 
Der er flere måder, du kan begynde dit grundforløb på. Ind-
holdet er det samme, men formen er forskellig.

Hvis du allerede har valgt din uddannelse og indgået en ud-

dannelsesaftale med en virksomhed, kan du vælge at starte 
som Praktikadgangselev med praktiktid i virksomheden, in-
den du starter på grundforløbet på skolen. Praktikvirksom-
heden og du bestemmer om grundforløbet skal omfatte GF1 
eller ej.

Hvad har jeg af valg i uddannelsen?

Uddannelserne har både et fastlagt indhold og en række valg-
muligheder til den enkelte elev og virksomhed. Som en fast 
del af uddannelsen skal du vælge valgfag og valgfri specialefag.

Nogle af uddannelser har trin, hvor du kan vælge en mindre 
del af den samlede uddannelse. Her får du et uddannelsesbe-
vis som dokumentation for gennemført uddannelse.

Du kan vælge at tage enkelte fag på et højere niveau. Du kan 
også vælge et talentspor, hvor en samlet del af uddannelsen 
løftes til et højere niveau. 

Du har mulighed for at vælge 4 ugers ekstra erhvervsrettet på-
bygning.

EUX er en særlig påbygning med gymnasiale fag, der giver dig 
adgang til senere videreuddannelse. Der er EUX på flere ud-
dannelser og varer 4 år og 2 – 3 måneder. Se nærmere under 
de enkelte uddannelser.

Dine valg aftales med din praktikvirksomhed og indgår i din 
uddannelsesaftale. 

Praktiktiden giver dig chancen for at opleve, hvordan det er at 
arbejde på en rigtig arbejdsplads med kunder, kolleger, chefer 
og arbejde med mange forskellige spændende arbejdsopgaver.

Du kommer ud i den virkelige verden, hvor du kan afprøve dit 
håndværk, værktøjer og materialer.

Du får løn under uddannelsen med en uddannelsesaftale med 
en praktikvirksomhed.

Der er muligheder for at komme i praktik i udlandet, hvis du 
har lyst til at komme ud og se, hvordan andre dele af verden 
arbejder med dit håndværk.

Lidt korte informationer

Hvad får jeg ud af praktik i en virksomhed? 
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Kan jeg starte tidligere? 
Du kan lave en aftale med en virksomhed om forpraktik, hvis 
du er under 18 år. Her kan du arbejde i en periode på højst 6 
måneder med op til 37 timer pr. uge og til den overenskomst-
mæssige løn for en sådan aftale.

Forpraktikken er ikke et egentligt uddannelsesforløb, som 
forpligter, men kan måske medføre en uddannelsesaftale.

Flere af uddannelserne har forpraktik. Se nærmere under den 
enkelte uddannelse.

Du kan også vælge at starte i Ny mesterlære, hvor du gennem-
fører hele eller dele af grundforløbets indhold som praktisk 
oplæring ude i virksomheden i stedet for på skolen. Virksom-
heden, skolen og du fastlægger det nærmere forløb.

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, kan du altid starte 
som Skoleadgangselev på nærmeste erhvervsskole med ind-
gangen ’Teknologi, byggeri og transport’, hvor du kan starte 
direkte på grundforløbet. 

Hvis du starter på grundforløbet uden en uddannelsesaftale, 
følger du reglerne for SU. www.su.dk.

Hvis du opfylder betingelserne til GF1, kan du få indblik i fle-
re uddannelser, inden du træffer dit endelige valg. 

Hvis du er fyldt 25 år, er du omfatter af Voksensporet (EUV). 
Her skal skolen indlede med at afklare, hvad du kan i forhold 
til den ønskede uddannelse. Ud fra dine forudsætninger plan-
lægges et særligt forløb med mulighed for nedsat praktik og 
skoletid.

Disse forløb vil være individuelle, så kontakt nærmeste er-
hvervsskole for at få nærmere oplysninger.

Hvad er en uddannelsesaftale? 
Uddannelsesaftalen er den kontrakt, som du skriver sammen 
med din praktikvirksomhed. Her aftaler I de forhold, der bin-
der jer sammen i uddannelsesforløbet. Virksomheden forplig-
ter sig til at gennemføre din uddannelse, og du forpligtiger 
dig til at arbejde i virksomheden. Når du har indgået en ud-
dannelsesaftale, får du løn fra virksomheden, både når du er i 
virksomheden og på skole.

Uddannelsesaftalen kan skrives på en standardkontrakt, der 
fås på en erhvervsskole. Aftalen skal afleveres og registreres 
der, når du og virksomheden har udfyldt den. 

Der er forskellige former for aftaler:
• En ordinær uddannelsesaftale, der dækker hele dit uddan-

nelsesforløb, fra du indgår den, til du er udlært.
• En kort uddannelsesaftale, der dækker mindst en praktik-

periode og et skoleophold af hovedforløbet. Grundforløbet 
kan også indgå i den korte aftale.

• En aftale med ny mesterlære.
• Kombinationsaftale, hvor flere praktikvirksomheder er fæl-

les om at have ansvaret for hele uddannelsesforløbet.

Uanset aftaleform er de første 3 måneder af din praktikperi-
ode prøvetid. Det betyder, at både du og virksomheden kan 
ophæve aftalen uden varsel eller begrundelse. Efter 3 måneder 
er aftalen bindende. Prøvetiden dækker praktiktid og stilles i 
bero i forbindelse med skoleophold.

Hvordan finder jeg en praktikplads?
Du skal være indstillet på, at det kan kræve tålmodighed og 
gåpåmod, når du skal finde en praktikplads. Det er vigtigt, at 
du ikke begrænser dig til de virksomheder, du bor tæt på.

Søger du i et større område, bliver dine chancer også større.

Du kan finde en oversigt over alle praktikvirksomheder og 
dem, der søger elever på www.praktikpladsen.dk. Du kan også 
få hjælp på www.gtilp.dk og på skolen.

For at kunne indgå en uddannelsesaftale skal en virksomhed 
være godkendt. Hvis du finder en virksomhed, der ikke er det 
i forvejen, skal virksomheden søge om godkendelse hos det 
faglige udvalg.

Hvis jeg ikke kan finde en praktikplads?
Hvis du ikke kan finde en praktikvirksomhed i din ønskede 
uddannelse efter grundforløbet, er der i flere af uddannelser-
ne mulighed for at starte på hovedforløbet i skolepraktik. Her 
arbejder du med opgaver, som du normalt skulle arbejde med 
i en virksomhed.

Mens du er i skolepraktik, modtager du skolepraktikydelse.

Skolen kan informere dig om de bestemmelser, der er om-
kring optagelse i skolepraktikken, hvis og når det bliver ak-
tuelt. Begynder du med en kort uddannelsesaftale først, er du 
sikret adgang til skolepraktik.

Udvalgene er sammensat af arbejdsmarkedets parter og har 
opgaver i forhold til din uddannelse. De er med til at for-
mulere indholdet i uddannelsen og svendeprøver, godkende 
praktik virksomheder, aftale undervisningen på den enkelte 

skole samt behandle uenigheder, hvis de opstår i dit uddan-
nelsesforløb.

Velkommen til uddannelserne

Hvad er et fagligt udvalg og lokalt uddannelsesudvalg?
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