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Revision af uddannelsen  

Det er cirka 15 år siden, at grundlaget for det nuværende mål og indhold for Træfagenes Byggeuddannelse 
blev lagt med udgangspunkt i et fremtidsværksted. Siden er der løbende foretaget større eller mindre 
ændringer fagrækken, målbeskrivelser og svendeprøven.  

Det faglige udvalg mener, at tiden er moden til at foretage er mere gennemgående eftersyn af 
uddannelsen. Udvalget tager i januar 2020 hul på en drøftelse af uddannelsens fremtidige indhold. På 
mødet fastlægges den videre proces, herunder hvem der skal inddrages. 

Undervisningsministeriet har meddelt, der fremover vil være krav om, at ingen fag i skoledelen må være af 
kortere varighed end én uge. Undtaget er fag der er underlagt anden lovgivning eller myndigheder, fx 
certifikatfag, er undtaget. 

Konkret betyder det for Træfagenes Byggeuddannelse, at der er en række fag i den nuværende 
uddannelsesordning, der skal nytænkes. Ændringerne får virkning fra august 2020. 

Etablering af landshold  

Det faglige udvalg vil etablere et ”landshold” for tømrere. Formålet er at bidrage til at talentarbejde på 
skolerne prioriteres. I første omgang vil de fem regionsmestre, der skal deltage i DM blive tilbudt fælles 
træning under ledelse af to faglærere Alex Nygaard fra UC Holstebro og Michael Thage fra CELF. 
Landsholdskonceptet skal udvikles i samarbejde med de to herrer og skal bygge ovenpå de to talentcamps, 
der allerede afholdes. Der skal også være en drøftelse af, hvad der skal forstås ved talent, og hvordan 
potentielle deltagere til landsholdet spottes.  

Svendeprøve –pensum og eksempler på spørgsmål 

Elever der er startet på uddannelsen i august 2018 og senere, skal ved den mundtlige eksamen udover 
fremlæggelse af casen, besvare et spørgsmål de trækker på dagen. Den gruppe af lærere, der arbejder med 
svendeprøveopgaverne, mødes i december for at lægge sidste hånd på forslag til det pensum spørgsmålene 
skal omhandle, samt eksempler på hvordan spørgsmålene kan formuleres. Resultatet udsendes sammen 
med opgaverne til forårets svendeprøve. Ud fra oplægget skal den enkelte skole udarbejde de spørgsmål 
der bruges på den pågældende skole. 

Skuemesterfolder 

Til hjælp i forbindelse med rekruttering af nye skuemestre, har det faglige udvalg fremstillet en folder, der 
kort fortæller om hvad det indebærer at være skuemester. Udvalget har besluttet, at tydeliggøre, at man 
som skuemester forventes at deltage i de årlige skuemesterkonferencer. Det vil således fremover være et 
krav, at en skuemester deltager på skuemesterkonference mindst hvert andet år. 

Folderen vil blive sendt til de lokale uddannelsesudvalg og kunne hentes på bygud.dk 

 



En elev kan ikke dumpe et skoleophold 

I forbindelse med tvistigheder og ansøgning om forlængelse af uddannelsestiden, hører det faglige udvalg 
jævnligt, at en elev ”er dumpet en skoleperiode”. Med den konsekvens at eleven genindkaldes til en fuld 
skoleperiode. 

En elev kan ikke dumpe et skoleperiode. En skoleperiode består at flere fag, hvoraf nogle afsluttes på den 
pågældende skoleperiode og andre først afsluttes på et senere skoleophold. En elev kan dumpe et eller 
flere af disse fag. Skolen skal så komme med et forslag til, hvilket omfang af supplerende undervisning – 
eller praktik- der er behov for, for at eleven kan få en beståkarakter. Er faget ikke afsluttet, skal man 
vurdere om eleven kan bestå faget når det afsluttes, hvis der laves en forstærket indsats i den sidste del af 
den obligatoriske undervisning. Supplerende undervisning betyder ikke at eleven skal gå hele faget om. 
Skolen har en skal planlægge undervisningen, så eleven kan gennemføre så hurtigt som muligt. 
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