
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 
Yderligere oplysninger om uddannelsen samt godkendelsesprocedurer findes på www.bygud.dk  
   

19.05.2015 

Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed 

Tagdækker 
 

 
CVR-nr.: ____________________ P.nr.:________________ Tlf.nr.: _________________ Mobil:____________________ 
 
Lærestedets navn: ______________________________________________________________________________  
 
Lærestedets adresse: ____________________________________________________________________________ 
 
Postnr. ___________  By: _________________________________E-mail:__________________________________  
 

 
Indehaverens navn: ______________________________________ Uddannelse:____________________________  
 
Er indehaver udlært tagdækker? Nej  Ja  
 
Uddannelsesansvarlig: ____________________________________ Uddannelse: ___________________________  
 
Hvor mange års relevant erhvervserfaring har den uddannelsesansvarlige? ________________________________ 
 
Antal timelønnede medarbejdere i alt i virksomheden:_____ heraf faglærte indenfor tagdækkerspecialet:_______ 
 
Ansatte med 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.:_______________   
  

 

Udfører virksomheden Meget Periode 

vis 

Aldrig Udfører virksomheden Meget Periode 

vis 

Aldrig 

Tagdækning ved flade tage    Oxyderet dækning    

Tagdækning ved skrå tage    Listedækning    

Tagdækning ved varme tage    Plankedækning    

Tagdækning ved kolde tage    Tagisolering    

Renovering af tagbelægning    Inddækninger    

Folietag    Arbejdspladsindretning og 
sikkerhed 

   

SBS-papper    Fugtisolering/membran-
isolering 

   

APP-papper        

 
Yderligere bemærkninger: ________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
 

Indehavers/ansvarshavendes underskrift 
 

Dato: 
Firmastempel: 
 
 

Underskriveren har strafansvar for rigtigheden af de afgivne oplysninger, som De faglige Udvalg til hver en tid må 
kontrollere 
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