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Mellem undertegnede virksomhed

Firmanavn:  .............................................................................  Afdeling:  ..............................................

Adresse:  ...................................................................................  By:  .......................................................

Tlf.nr.:  ....................................................................................

CVR-nr.:  .................................................................................

Kontaktperson:  ........................................................................  E-mail:  .................................................

Og undertegnede

Navn:  ......................................................................................

Adresse:  ...................................................................................  By:  .......................................................

Tlf.nr.:  ....................................................................................  E-mail:  .................................................

CPR-nr.: ..................................................................................

er indgået aftale om den 1½-årige murerarbejdsmandsuddannelse.

Uddannelsen har varighed fra (dag/måned/år) ...................... til (dag/måned/år) ......................

DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-,  
STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET

UDDANNELSESKONTRAKT
MURERARBEJDSMAND
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Lønnen er aftalt således (sæt x ):

For hele perioden

❏
    Lønnen i hele perioden er højere end den gældende mindstebetaling i henhold til overenskomstens 

bestemmelser og er ved uddannelsen begyndelse fastsat til kr.  ............. pr. time

❏
   Lønnen udgør i hele perioden den gældende mindstebetaling, og fremgår af overenskomsten.

For praktikperioder

❏
    Lønnen under praktikperioden er højere end den gældende mindstebetaling i henhold til overens-

komstens bestemmelser og er ved uddannelsens begyndelse fastsat til kr. ........... pr. time.

❏
    Lønnen under praktikperioden udgør den gældende løn/akkordløn på pladsen og aftales individuelt 

i den enkelte virksomhed mellem virksomheden og kontrakteleven.

For skoleperioder

❏
    Lønnen under skoleophold udgør den gældende mindstebetaling og er ved uddannelsens begyn-

delse fastsat til kr. ............. pr. time.

❏
    Lønnen under skoleophold er højere end den gældende mindstebetaling og er ved uddannelsens 

begyndelse fastsat til kr. ............. pr. time.
Med hensyn til ferie henvises til reglerne i ferieloven og overenskomsten, dog kan ferie ikke afholdes i
skoleperioderne.

Uddannelseskontrakten er indgået i tilslutning til overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Fagligt
Fælles Forbund, 3F.

For nærværende uddannelseskontrakt gælder aftalegrundlaget som er indgået mellem Dansk Byggeri og
Fagligt Fælles Forbund, 3F.

....................................................................   ....................................................................
Dato  Dato

....................................................................   ....................................................................
Kontraktelevens underskrift  Virksomhedens underskrift

Uddannelseskontrakten er først gyldig, når den er indsendt til og godkendt af:
Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget
Bygmestervej 5, 2.
2400 København NV
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Aftalegrundlag for Murerarbejdsmandsuddannelsen

Mellem Dansk Byggeri og Faglig Fælles Forbund om Murerarbejdsmandsuddannelsen

Parterne er enige om, at den 1½-årige murerarbejdsmandsuddannelse gennemføres efter de retningslinjer 
der er aftalt mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund.
I uddannelsen indgår AMU-uddannelser af en samlet varighed på 11 uger 

Organisationen forpligter sig til at:
•  Drage omsorg for den nødvendige administration af ordningen, herunder 

nedsættelse af det i aftalegrundlaget, nævnte paritetiske uddannelsesudvalg. 

•  Drage omsorg for at uddannelsen tilgodeser de krav, der kan stilles til  
en kvalificeret murerarbejdsmand. 

•  Medvirke til at udbrede kendskabet til uddannelsen blandt egne medlemmer  
samt offentligheden. 

•   Efter aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen afholdes efter 6 måneders ansættelse en sam-
tale, hvor parterne drøfter muligheden for at begynde murerarbejdsmandsuddannelsen. 

Udgifter forbundet med fælles initiativer til opfyldelse af ovenstående deles med halvdelen til Dansk Byg-
geri og Fagligt Fælles Forbund

Formål
Uddannelsen har til formål at opkvalificere ledige og ansatte med interesse for murerfaget til at indgå som 
murerarbejdsmand i et murersjak og på enhver mureropgave.

Deltagerne kvalificeres til:
• Selvstændigt at passe murersvende op på enhver mureropgave
• Selvstændigt modtage og styre materialetilførselen til byggepladsen
• At tildanne og blande materialer til brug for arbejdsopgaver
• Certifikat til opstille og nedtage stilladser
• Certifikat til kørsel med teleskoplæsser med kranfunktion
• Certifikat til kold asfalt og bitumen
• Kendskab til betjening og opstilling af arbejdsplatforme
• Kendskab til vådrumssikring
• Kendskab til nivellering
• Kendskab til vinterforanstaltninger
• Kendskab til tegningsmateriale
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• Kendskab til edb på brugerniveau
• Kendskab til almindelige og nye anvendte materialer på byggepladsen
• Kendskab til almindelige sikkerhedsforhold og arbejdsmiljøet på byggepladsen.
• Håndtering af byggeaffald

Uddannelsens indhold
Uddannelsen varer i alt 18 måneder, og omfatter en praktisk og en teoretisk del.
Uddannelsesforløbet inkluderer 11 ugers undervisning på et AMU-center/Erhvervsskole. Kontrakteleven 
har krav på og pligt til at deltage i denne undervisning og skal kunne fremlægge bevis for hvert af de kur-
ser, der indgår i uddannelsen, inden udstedelse af uddannelsesbevis.

Praktikperioderne forestås af det firma, der er tegnet kontrakt med. Firmaet drager omsorg for, at kon-
trakteleven i praktikperioden får en alsidig indsigt i udførelsen af arbejdet. Det vil være formålstjenligt, at 
kontrakteleven arbejder sammen med en erfaren eller udlært murerarbejdsmand.

Adgangsbetingelser
Adgang til uddannelsen har alle, der er fyldt 18 år. Derudover er det en betingelse for at påbegynde ud-
dannelsesforløbet, at man indgår i en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Godkendelse af aftale
Uddannelsen skal for at have gyldighed godkendes af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og 
Stukkaturfaget.

Merit
Murerarbejdsmænd der kan dokumentere gennemførte kurser opnår merit for disse.
Merit sker efter ansøgning til Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget.

Prøvetid
De første tre måneder anses som gensidig prøvetid, i hvilken hver af parterne kan opsige aftalen med 1 
uges varsel.
Det er muligt at ophæve uddannelsensaftalen ud over den aftalte prøvetid på tre måneder, hvis der ikke 
kan samles et helt hold på det lokale uddannelsessted. Medarbejderen skal dog først tilbydes at gennem-
føre/starte uddannelsen på et af de andre uddannelsessteder der udbyder uddannelsen.

Opsigelse af aftale
Der tegnes kontrakt mellem kontrakteleven og firma for en 18 måneders periode, hvor kontrakteleven er 
ansat i firmaet. Hjemsendelse i ansættelsesforholdet kan maksimalt forekomme i 6 uger i hele uddannelses-
forløbet. Ved længerevarende hjemsendelse i forbindelse med vejrlig kan den samlede uddannelse forlænges 
tilsvarende, medmindre parterne er enige om at afslutte forholdet til normalt ophør. Skoleperioden skal 
dog være gennemført. Ansættelsesforholdet anses ikke for afbrudt under kontraktelevens deltagelse i ud-
dannelse på AMU-center/Erhvervsskole.
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Efter prøvetidens ophør kan aftalen kun opsiges efter, at uoverensstemmelserne har været forsøgt løst 
og behandlet i Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget.

Ved gensidig enighed kan kontrakten opsiges efter aftale mellem parterne og skal ikke behandles i 
udvalget.

Ved særlige forhold kan kontrakteleven overflyttes til anden virksomhed efter samråd med uddannel-
sesudvalget.

Arbejdstid, betaling, ferie, sygdom m.v.
Uddannelsesforholdet er omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst mellem Faglig Fælles For-
bund og Dansk Byggeri.

• Udbetaling af løn i hele kontraktperioden, incl. under skoleophold sker gennem firmaet.

•  Under skoleophold modtager firmaet VEU-godtgørelse i henhold til Lov om Arbejdsmarkedsud-
dannelser.

• Ferie kan ikke afholdes under skoleophold.

Rejseomkostninger
Omkostninger for kontrakteleven i forbindelse med transport og indkvartering ved kursusophold på 
AMU-center/Erhvervsskole følger reglerne for deltagerstøtte ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser.

Uddannelsesbevis
Efter uddannelsesperiodens udløb udsteder Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukka-
turfaget et uddannelsesbevis. Beviset indeholder en beskrivelse af de arbejdsområder, hvor kontrakteleven 
har været beskæftiget samt oplysninger om hvilke kurser der er gennemført.
Medlemmer af Faglig Fælles Forbund modtager efter uddannelsens afslutning et bælte med murerarbejds-
mandsuddannelsens logo på spændet. 

Uoverensstemmelser
Uoverensstemmelser om denne aftales indhold og forståelse indbringes for organisationerne og kan vide-
reføres for Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget. Uoverensstemmelser, som 
angår overenskomstmæssige forhold, behandles dog efter reglerne for behandling af faglig strid mellem 
Faglig Fælles Forbund og Dansk Byggeri.

Murerarbejdsmandsuddannelsen er oprettet af Det Faglige Fællesudvalg for 
Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget og repræsenteres med et paritetisk udvalg.
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Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, 
Stenhugger- og Stukkaturfaget 
Bygmestervej 5, 2.
2400 København NV
Tlf. 35 87 87 87

Foranstående aftalegrundlag er udarbejdet af Dansk Byggeri og Faglig Fælles Forbund og er gældende for 
kontraktelev og virksomhed ved indgåelse og gennemførelse af murerarbejdsmandsuddannelsen.


