
Denne side fremsendes til: Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400  København NV 
Tlf. 35 87 87 87 – telefax 35 87 87 88 – e‐mail virksomhedsgodkendelser@bygud.dk 
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Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed 

Tækkemand 
  

 
CVR‐nr.: ____________________ P.nr.:________________ Tlf.nr.: _________________Mobil:__________________________ 
  
Lærestedets navn: _______________________________________________________________________________________  
 
Lærestedets adresse: _____________________________________________________________________________________ 
 
Postnr. ____________ By: ____________________________________  E‐mail:_______________________________________ 
 

 
Indehaverens navn: _____________________________________Uddannelse:______________________________________  
 
Uddannelsesansvarlig: ___________________________________Uddannelse: ______________________________________  
 
Antal timelønnede medarbejdere i virksomheden med min. 4 års erhvervserfaring:___________________________________    
 
Antal medarbejdere med min. 4 års erhvervserfaring som Tækkemand:____________________________________________    
 
Eller andre relaterede uddannelser, hvilke? ___________________________________________________________________   
 
Hvis virksomhedens faglige instruktion af en elev vil ske på andre sprog end dansk, skal sproget anføres her:_______________  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Medlem af arbejdsgiverorganisation?  Nej   Ja   Hvilken: _____________________________________________________   
 
Dato for virksomhedens etablering eller overtagelse: ___________________________________________________________  
 
Har virksomheden tidligere være godkendt? Nej   Ja   Hvornår: __________________Gl. CVR.nr.:____________________   
  

 
Ønsker virksomheden at benytte sig af forpraktikordningen? Nej   Ja   se vedhæftede information herom 
 

 

 
Yderligere bemærkninger: ________________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________________________________  

 

Udfører virksomheden  Ja  Nej  Udfører virksomheden  Ja  Nej 

Tagkonstruktioner                                                                 Montering af tagvinduer     

Undertag, lægtning, stern, udhæng m.m.      Tækning på nybyggeri     

Buede kviste med indvendige afslutninger      Tækning på ombygnings‐ og reparationsarbejde     

Gavl‐ og facadekonstruktion      Brandisolering     

Montering af døre og vinduer med indvendige 
afslutninger 

    Rygningsarbejde                                                       

Indehavers/ansvarshavendes underskrift 
 
 
 

Dato: 
Firmastempel: 
 
 
 
 

Underskriveren indestår for rigtigheden af de afgivne oplysninger, som Det faglige Udvalg til hver en tid må kontrollere. 
 



 

Byggeriets Uddannelser  
Bygmestervej 5, 2. sal  
2400 København NV  
Telefon 35 87 87 87 · Fax 35 87 87 88  
www.bygud.dk · e-mail: bygud@bygud.dk  
Bank: 4400 – 3136157418 · CVR: 27695094 

 
 

Til virksomheden om ansøgning og godkendelsesvilkår til at være praktikvirksomhed, samt det videre forløb 
 
Tak for jeres interesse for at tage ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft inden for jeres uddannelsesområde. 
En godkendelsesbehandling igangsættes med det samme, når ansøgningsskema er modtaget. 
 
Skema og procedure for godkendelse af praktikvirksomheder gælder for de faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser, 
som huser en række faglige udvalg på bygge- og anlægsområdet. 
Overordnet og formelt giver de enkelte faglige udvalg tilladelsen til en virksomhed til at have elever i lære. Det er et 
ansvar, der er gældende efter bestemmelserne i loven om erhvervsuddannelserne. 
 
Det papirmæssige arbejde, registrering og dokumentation omkring godkendelsesarbejdet tager Byggeriets 
Uddannelser sig dog af. 
 
Det praktiske arbejde med vurdering af virksomheden er uddelegeret til lokale og fagkyndige repræsentanter for 
arbejdsgivere og arbejdstagere efter bestemmelser i de faglige udvalg. Dette for at trække på lokal viden og 
kendskab, når det skal vurderes om virksomheden har tilstrækkelige ressourcer til at uddanne elever. 
 
For at blive godkendt på Tækkespecialet skal virksomheden: 
- have fast adresse og være tilmeldt CVR/SE-registeret 
- dækker de fleste af de faglige opgaver på ansøgningsskemaet 
- til stadighed have en faglært virksomhedsejer eller en ansat tækkemand eller medarbejder med min. 4 års 
tækkeerfaring 
(I særlige tilfælde kan der dispenseres for uddannelseskrav til virksomhedsindehaveren eller den ansatte 
Dispensationsansøgning vedlægges med dokumentation for tilsvarende uddannelse/virksomhedsdrift af lignende 
karakter). 
 
Det kan anbefales, at gennemlæse godkendelsesafsnittet under specialet på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside 
www.bygud.dk, og i øvrigt at sætte sig godt ind i hjemmesidens oplysninger om uddannelsen. 
 
1. Når Byggeriets Uddannelser modtager jeres ansøgningsskema, foretages der en vurdering af om de opgivne 

oplysninger er tilstrækkelige. 
2.  Herefter sendes oplysningerne til de lokale godkendere med anmodning om, at de foretager den fornødne 

vurdering. 
3.  De lokale godkendere vurderer ansøgningen. Og enten tilbagesendes det tilhørende vurderingsskema med 

godkendelsen på baggrund af deres lokale kendskab uden kontakt til jer. 
 Eller også kontakter de Jer, før de er færdige med at vurdere ansøgningen. 
4.  Når Byggeriets Uddannelser efterfølgende får vurderingen tilbage (fra godkenderne), vil I få tilsendt den endelige 

behandling af godkendelsen. 
 
I forbindelse med godkendelsen vil der efterfølgende blive inviteret til et orienteringsmøde af det lokale 
uddannelsesudvalg på den lokale erhverveskole hvor I kan få uddybet en række relevante informationer omkring det 
at have elever ansat og oplysninger om indhold, skoleophold, forventninger og lignende i dialog med andre fra 
branchen, som har et godt kendskab hertil. Og også få nogle kontakter, som I efterfølgende kan trække på omkring 
spørgsmål eller andet, der skal afklares. 
 
Alt efter bredden af Jeres almindelige arbejdsopgaver og virksomhedens størrelse gives enten en fuld godkendelse, en 
begrænset godkendelse grundet snævert udbud af arbejdsopgaver, størrelse og erfaring, eller evt. afslag på 
ansøgningen. 
Dette vil fremgå af den endelige behandling fra Byggeriets Uddannelser. 
 
Behandlingen af Jeres ansøgning vil være gennemført i løbet af et par uger.  



Forpraktik/ trainee forløb 

Der er nu mulighed for at virksomheder der er medlem af Dansk Byggeri eller Danske Snedker- og Tømrermestre, 
kan indgå en aftale med en ung om forpraktik på Træfagenes Byggeuddannelses område. 
 
En forpraktik er en ansættelse i en virksomhed, som ligger forud for et egentlig uddannelsesforhold. 
 
Aftalen om forpraktik er indgået mellem organisationerne på området og gælder for alle virksomheder, der er god-
kendt til de efterfølgende specialer i Træfagenes Byggeuddannelse – tømrer, gulvlægger og tækkemand. 
 
Formål: 
Forpraktikken skal fremme 
 

• At virksomheden og den unge får mulighed for at opbygge et samarbejde, som efterfølgende vil kunne resul-
tere i en egentlig uddannelsesaftale. 

• At virksomheden får mulighed for at danne sig et indtryk af den unges personlige, almene og faglige kvalifika-
tioner og se om disse passer ind i faget og virksomhedens organisation. 

• At den unge ved relevant arbejde får afprøvet evner og interesse for det valgte fag. 
• At mindske frafaldet blandt elever undervejs i selve uddannelsen. 
• At skabe flere potentielle praktikpladser i virksomhederne  

 
Bestemmelser 
Forpraktikaftaler kan kun være gældende for unge, der er fyldt 15 år, og indtil de fylder 18 år. 
 
Virksomheden skal være godkendt som praktikvirksomhed til at uddanne elever inden for det fag eller speciale, som 
forpraktikanten efterfølgende ønsker at uddanne sig til, idet aftalen indgås med den hensigt, at der indgås en ordinær 
uddannelsesaftale efter forpraktikforløbet. 
 
Forpraktikaftalen har en længde på maks. 6 måneder, men kan være kortere efter aftale mellem virksomheden og 
forpraktikanten. 
 
Ved indgåelse af aftale om forpraktik mellem en virksomhed og en ung anvendes en ansættelsesaftale. 
 
Kopi af den underskrevne ansættelsesaftale sendes til Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, 
som registrerer aftalen og sender en bekræftelse til virksomheden og forpraktikanten, hvorefter forpraktikforløbet 
kan begyndes. 
 
Hele forpraktikken på Træfagenes Byggeuddannelse er omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst på ud-
dannelsesområdet mellem Dansk Byggeri eller Danske Snedker- og Tømrermestre og Forbundet 3F i Danmark. 
 
Ved aftalens start udleverer virksomheden mindst et sæt arbejdstøj og sikkerhedssko til forpraktikanten. 
 
Aftalen kan til enhver tid opsiges skriftligt af begge parter med 5 arbejdsdages varsel. 
 
Opsiger virksomheden forpraktikaftalen inden den aftalte afslutningsdato, skal virksomheden skriftligt begrunde, 
hvorfor forpraktikanten ikke kan fuldføre forpraktikaftalen. 
Kopi af opsigelsen skal sendes til Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse. 
Forpraktikaftalen bortfalder automatisk ved aftalens afslutningsdato og ved indgåelse af en ordinær uddannelsesafta-
le. 
 
Der kan individuelt aftales kortere arbejdstid i de tilfælde, hvor forpraktikanten har behov for sproglig og boglig opkva-
lificering. 
 
Virksomheden er forpligtiget til  
 

• At sikre at forpraktikanten under hele uddannelsesperioden er knyttet til èn voksen uddannelsesansvarlig 
kontaktperson. 

• Den uddannelsesansvarlige kontaktperson skal fra aftalens start sikre, at forpraktikanten modtager en grun-
dig arbejdsmiljømæssig instruktion vedrørende fagets arbejdsopgaver. 

• At give løbende instruktion og føre tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvar-
ligt. 

http://www.bygud.dk/userfiles/Toemrer/Forpraktik,%20ansaettelsesaftale.pdf


• At give forpraktikanten en begyndende indsigt i fagets arbejdsopgaver og tilrettelægger forpraktikantens del-
tagelse i arbejdsopgaver med sigte på at vedkommende – på ”begynderstadiet” – tilegner sig det anvendte 
fagsprog og bliver motiveret til en erhvervsuddannelse. 

• At tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der er dækkende under hele aftaleperioden. 
 
Forpraktikanten er forpligtiget til  
 

• At deltage i den nødvendige sikkerhedsinstruktion i virksomheden ved aftalens start. 
• At følge de instrukser som virksomheden – og de øvrige ansatte - giver med hensyn til sikkerhedsforanstalt-

ninger og opgaver. 
• At følge virksomhedens almindelige personaleadministrative bestemmelser, som er fastlagt og udleveret af 

virksomheden for underretning af sygdom eller andet fravær, samt underretning om bopæl. 
 
Sikkerhedsbestemmelser 
Forpraktikanter under 18 år er generelt omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med bilag, 
hvor der er fastsat bestemmelser for, hvordan, hvornår og med hvad unge må beskæftiges. 
Dog er der gjort brug af de særlige bestemmelser i kapitel 8, vedrørende bemyndigelser og dispensationer m.v., hvor-
efter der for forpraktikanter på Træfagenes Byggeuddannelses område er muligt at arbejde med, 
 

• Langhulsboremaskine med emner fastspændt under behandling 
• Søjleboremaskiner med emner fastspændt under behandling 
• Båndpudser 
• Kantpudser 
• Bredbåndspudser 
• Afkorter 
• Boremaskine med patron op til 13 mm. 
• Slagboremaskine/borehammer med patron op til 13 mm. i indtil 30 minutter om dagen 
• Skruemaskine med et vibratorniveau op til 3m/s2 
• Rystepudser op til 30 minutter om dagen 
• Trykluftdrevet hæfteklammepistol med hæfteklammemasse på maks. 0,3 gram. 
• Geringssav 
• Kapsav 
• Båndsav med klingen afskærmet så meget, som emnet tillader 

 
Forpraktikanten må ikke arbejde med, 
 

• Vinkelsliber, uanset skivestørrelsen 
• Fugefræser 
• Rundsav 

Løn  
Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund er enige om, at bygningsoverenskomsten generelt er gældende. 

For ungarbejdere og forpraktikanter under 18 år er der aftalt følgende timeløn, 

 pr. 1. marts 2017  pr. 1. marts 2018 pr. 1. marts 2019 
15 år, men ikke fyldt 16 år  48,75 kr. 49,55 kr. 50,35 kr.  
16 år, men ikke fyldt 17 år   60,95 kr. 61,95 kr. 62,95 kr. 
17 år, men ikke fyldt 18 år   85,35 kr. 86,75 kr.  88,15 kr. 
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