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Gør noget, 
der gør 
en forskel

Magnus, 24 år
Under uddannelse til tømrer

Det er vigtigt at vælge  
bæredygtige materialer  
og gøre, hvad man kan 
for at reducere spild. Det  
lærer vi en del om på  
uddannelsen. Og så er jeg  
selv stor fan af at genbruge  
og lave alt muligt ud af de  
trærester, der ellers ville 
være endt som affald.

Nikolaj, 23 år
Under uddannelse til murer

Gry ,22 år
Under uddannelse til bygningsstruktør

Jeg kan meget godt li’, 
når jeg kommer kørende 
gennem byen og kigger mig 
omkring, så kan jeg tænke: 
det der har jeg været med  
til at bygge. Det er mig,  
der har støbt fundamentet. 
Det er altså stort!

Ved at tage en af byggeriets uddannel-
ser sikrer du dig kompetencer og en 
alsidighed, som ikke fås andre steder.
 
Du lærer et håndværk, du får kreative 
udfordringer, og du kommer ud på 
et arbejdsmarked, som tilbyder gode 
muligheder for at komme i arbejde og 
god løn.

Du kan også bruge din uddannelse til at 
videreuddanne dig i mange spændende
retninger f.eks. arkitekt eller ingeniør.

Det at uddanne sig til tømrer eller  
anlægsstruktør åbner lige så mange 
døre og veje for dig, som du selv  
bygger og anlægger. 

Ved at tage en af byggeriets uddannel-
ser er du med til at gøre en forskel. For 
landskabet og for bybilledet, for miljøet, 
for de små detaljer og de store bygge-
projekter – for andre og for dig selv. 

Du gør noget, ved at bygge noget, som 
også vil være her om 100 år. Med  
andre ord gør du noget, som gør noget.

Find  
en skole  

nær dig på  
gørnoget.nu

Der er rigtig mange gode grunde til at tage en uddannelse.  
Men der er endnu flere til at vælge en uddannelse inden for 
bygge- og anlægsområdet.

Jeg fandt endelig ud af,  
at jeg meget hellere vil være 

murer, da jeg på et tidspunkt 
hjalp en af mine venner med  
at renovere et gammelt hus. 

Jeg havde ellers brugt  
nogle år på at bevise for  

mine omgivelser, at jeg var 
boglig og var egentlig startet 

på en kontoruddannelse.



byggeriets uddannelser
Anlægsstruktør
Som anlægsstruktør baner du vejen  
for andre. Du sørger for, at der er  
fortove at gå på, cykelstier at trille 
henad og veje og togskinner til den 
tunge transport.

Brolægger
Som brolægger får du mulighed for 
at lave noget, der forbliver og bliver 
brugt. Dit håndværk sætter præg på 
byer og landskaber i mange år frem.

Bygningsstruktør
En bygningsstruktør skal være skarp 
i hovedet og med hænderne. Du får 
mulighed for at skabe bygninger,  
rum og pladser, som vil blive brugt  
af mange generationer fremover. 

Gulvlægger
Et gulv er smukt, funktionelt og helt 
nødvendigt. Som gulvlægger skal  
du mestre et præcisionsarbejde med 
sans for detaljer, farver og kreative 
løsninger.

Murer
Mureren udfører et solidt håndværk, 
som mange får glæde af i rigtig  
mange år. Det er et fag, som kræver 
sans for kvalitet, tradition og evnen 
til at tænke i nye løsninger. 

Stenhugger
En stenhugger har kunstnerisk sans, 
god fysik og rummelig forståelse. Det 
skal der til, når man skal arbejde med 
kunstneriske og praktiske løsninger på 
alt fra slotte til moderne bordplader.

Stukkatør
Som stukkatør får du lov til at sætte dit 
præg på landets historiske bygninger. 
Uddannelsen er til dig, der vil kombi-
nere et solidt håndværk med din  
kreative sans og dine kunstneriske 
evner.

Tagdækker
En tagdækker sørger for, at vores hjem 
er beskyttet mod vind og vejr. Dit hånd-
værk gør folk trygge, og du skal både 
kunne rådgive om, planlægge og 
udføre tagarbejde af høj kvalitet.

Tækkemand
Som tækkemand skal du kunne arbejde 
med både det traditionelle og det 
moderne. For selvom et stråtag er en 
gammel opfindelse, så er værktøjet og 
kravene til et stråtag ekstremt moderne.

Tømrer
Som tømrer har du en ekstremt alsidig 
uddannelse. Du kan kombinere teori 
og praksis og lærer både om gamle 
håndværksteknikker og moderne  
materialer og konstruktioner.




