
Bliv en del af Master Skills
Vi vil gerne invitere jeres skole til at deltage i et samarbejde om to årligt tilbagevendende kursus
uger kaldet Master Skills. De to faste kursusuger skal køre hvert år på erhvervsskolerne i uge 5 og 
6 i hele Danmark. Følgende fag deltager: Stillads, anlægsstruktør og bygningsstruktør, murer, 
teknisk isolatør, tagdækker, anlægsgartner, stukkatør, stenhugger og træfagene.

Vægt på de fagfaglige kurser
I de to kursusuger kan jeres skole vælge at lave fagfaglige kurser til faglærte og/eller tværfaglige 
kurser som fx truck, kommunikation og samarbejde på byggepladsen, byggelogistik eller arbejds
miljøkurser. Dog vil det være optimalt at lægge vægt på fagfaglige kurser, da det er de kurser, som 
oftest bliver overset. Ideen bag Master Skills er, at svende og virksomheder i uge 5 og 6 med sik
kerhed kan finde efteruddannelse inden for de pågældende fag – særligt med fokus på de fagfag
lige kurser. 

Markedsføring af efteruddannelseskurserne
I forbindelse med Master Skills vil der blive udarbejdet et fælleskatalog, hvor alle de kurser, der 
bliver oprettet rundt om i landet, vil være beskrevet. Det vil derfor være en kæmpe mulighed for 
at få promoveret jeres skole på efteruddannelsesområdet. Markedsføring og koordinering af hvilke 
kurser, der kører på de forskellige skoler bliver organiseret gennem fagkonsulenterne og VEU kon
sulenten i Byggeriets Uddannelser. Den fælles markedsføring er dækket økonomisk af parterne 
(Dansk Byggeri og 3F) og midler fra puljen til opsøgende arbejde (Undervisningsministeriet). 

Uge 5 og 6 skal naturligvis ikke stå alene. Det er stadig vigtigt, at I som skole fortsat udbyder de 
kurser I plejer, eksempelvis Åbent værksted.  I kan også vælge at køre Åbent værksted i de to uger 
og så meddele hvilke kurser og inden for hvilke fag, I vil udbyde. Ønsket er, at der skabes en na
turlig kobling til de efteruddannelsesaktiviteter, der løber over hele året.

For murer og tømrerfaget er der lavet 1 dags Ajourføringskurser, som med fordel kan bruges som 
introkursus til eller i sammenhæng med Master Skillsugerne.

For teknisk isolatør, tagdækker, gulvlægger, og stilladsfagene henstiller vi til, at kurser kun udby
des til disse faggrupper i uge 6, da der i uge 5 afholdes brancheuger.

Mangler jeres skole godkendelse til et fag, I har valgt at udbyde i de to ugers Master Skills, vil or
ganisationerne yde en indsats for, at I kan låne godkendelser.

Tilbagemelding 
Vi vil derfor gerne høre fra jer, om I mener, at jeres skole skal deltage og evt. med hvilke fag (af de 
ovenfor nævnte) og hvilke kurser, I mener vil være relevante at køre i uge 5 og 6.

Meld gerne hurtigt tilbage på mail til VEUkonsulent i Byggeriets Uddannelser, Pia SkjøttLarsen 
psl@bygud.dk. Ved eventuelle spørgsmål er I meget velkomne til at ringe til Pia SkjøttLarsen på 
Tlf. 35 87 87 44

Vi håber, at I vil deltage i samarbejdet og håber, at det bliver en stor succes.

Med venlig hilsen

Uddannelseskonsulenterne Erik Fog Larsen, John Hvass, Rasmus Zier Bro, Jacob Vad og Jette 
 Christiansen og VEUkonsulent Pia SkjøttLarsen


