
Kompetencemål 
 

1) Eleven kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt vælge 
måleinstrumenter. 

2) Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, 
affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. 

3) Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen 
eller i virksomheden. 

4) Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og 
slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område. 

5) Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende 
arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer. 

6) Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter 
materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler. 

7) Eleven kan udføre it-baserede tegninger eller skitser til brug for udførelse og dokumentation af 
en praktisk arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til 
problemløsning af detaljer. 

8) Eleven kan forholde sig til og redegøre for valg af materialer og konstruktion til en 
arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed. 

9) Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper 
i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces. 

10) Eleven kan kommunikere med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden. 

11) Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave. 

12) Eleven kan udføre konstruktioner under hensyntagen til gældende krav vedrørende styrke, 
brand, fugt, lyd og energi. 

13) Eleven kan redegøre for, hvilken betydning de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for 
den aktuelle samfundsudvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige 
konsekvenser. 

14) Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det 
fagretlige system. 

15) Eleven kan opsætte faste, nedhængte lofter og skinnesystemer med gips på forskellige underlag 
samt afslutninger ved armaturer og rør, borter og friser. 



16) Eleven kan konstruere, opsætte og beklæde indvendige skillevægge og vådrum opbygget med 
underlag i stål og træ med gipsbeklædning, herunder buede skillevægge. 

17) Eleven kan udføre indvendig gipsbeklædning af ydervægge. 

18) Eleven kan isætte indvendige døre og glaspartier. 

19) Eleven kan lave listearbejde og afslutninger mellem gulv, væg og loft og omkring indvendige 
døre, herunder udføre fuger med blød fugemasse. 

20) Eleven kan foretage gennembrydninger og reparationer af indvendige gipsvægge og -lofter. 

 


