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Samarbejdsaftale 
 
For at videreudvikle Træfagenes Byggeuddannelse har det faglige udvalg for Træfagenes 
Byggeuddannelse og de erhvervsskoler, der udbyder uddannelsen, indgået følgende 
samarbejdsaftale. 
 
§ 1 
Med det formål at udvikle Træfagenes Byggeuddannelse nedsættes et udvalg, der rådgiver det 
faglige udvalg vedrørende uddannelsens indhold og udvikling af tilhørende undervisningsmateriale, 
samt fastsætter rammerne for svendeprøvens udformning, indhold og omfang. 
 
§ 2 
Udvalget sammensættes således: 
2 personer fra det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse  
1 person fra Byggeriets Uddannelser udpeget af det faglige udvalg for Træfagenes 
Byggeuddannelse 
5 uddannelsesansvarlige for Træfagenes Byggeuddannelse valgt af skolerne regionsvis.  
Skolerne vælger endvidere 5 suppleanter. 
 
Skolerepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen. Dog vælges 2 skolerepræsentanter for 1 år ved 
første valg. 
Der anvendes samme regionsopdeling som ved DM, og skolerne organiserer selv valget. 

1. valgperiode starter 1. september 2012. 

Hvis en skolerepræsentant bliver varigt forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, indtræder 
suppleanten. 
 
§ 3 
Udvalget konstituerer sig med en koordinator og tilrettelægger selv sit arbejde.  
 
§ 4 
Der afholdes fast 2 årlige møder, men hvis koordinatoren skønner det nødvendigt, eller hvis 
mindst halvdelen af udvalgsmedlemmerne fremsætter begæring herom indkaldes til 
ekstraordinært møde. 
 
§ 5 
Skolerepræsentanterne er ansvarlige for at udpege udviklere til svendeprøveopgaver.  
Herunder at der sker en regelmæssig udskiftning af udviklerne, således at alle skoler får mulighed 
for at deltage i arbejdet. Skolernes udgifter til udviklingsarbejdet afholdes af skolerne. Antallet af 
opgaver, der skal udvikles, aftales i udvalget.  
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§ 6 
De udviklede opgaver stilles til rådighed for samtlige skoler, der deltager i samarbejdet. 
 
§ 7 
Der betales ikke diæter eller honorar for deltagelse i møder om svendeprøveudvikling, men 
rejseudgifter godtgøres af det faglige udvalg efter bilag. 
 
§ 8 
Som led i aftalen afholder Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse et årligt møde for 
alle de uddannelsesansvarlige for Træfagenes Byggeuddannelse, med henblik på at drøfte 
uddannelsens indhold, udvikling af undervisningsmateriale og svendeprøvens udformning, indhold 
og omfang. 
 
§ 9 
Aftalen træder i kraft 1. september 2012. 
Aftalen kan opsiges af en af de deltagende parter med 6 måneders varsel.  
 
§ 10 
Skolerne bekræfter deres deltagelse i aftalen ved indsendelse af mail herom til jav@bygud.dk. 
  
§ 11 
Aftalen er revideret 23. januar 2019 
  
 
 
 
 
 Ole Gregersen, formand  
Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse  
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