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21.05.03 

Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed 

Tømrer 

CVR-nr.: ____________________ P.nr.:________________ Tlf.nr.: _________________ Mobil:___________________  

Lærestedets navn: ________________________________________________________________________________  

Lærestedets adresse: ______________________________________________________________________________ 

Postnr. ____________ By: ____________________________________  E-mail:________________________________ 

Indehaverens navn: ______________________________________ Uddannelse:______________________________ 

Uddannelsesansvarlig: ____________________________________Uddannelse: ______________________________  

Antal timelønnede medarbejdere i alt i virksomheden:________ heraf faglærte indenfor tømrerspecialet:__________ 

Antal arbejdsmænd _______ eller 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.: ____________________ 

Virksomheden udfører > 6 x årligt 3-6 x årligt 1-2 x årligt < 1 x årligt Aldrig 

Opstilling og montage af tagkonstruktioner 

Udførelse af undertag, lægtning, stern, udhæng og 
tagbeklædninger m.m. 
Facadekonstruktion med indvendige og udvendige 
beklædninger 

Skillevægskonstruktioner med vægbeklædninger 

Montering og beklædning af lofter 

Gulv- og strøkonstruktion, lægning af trægulve med brædder 
eller parket 

Isolering 

Opmåling og montering af døre og vinduer 

Montage af inventar og listearbejde 

Yderligere bemærkninger: __________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

Indehavers/ansvarshavendes underskrift Dato: 
Firmastempel: 

Underskriveren indestår for rigtigheden af de afgivne oplysninger, som Det faglige Udvalg til hver en tid må kontrollere. 

Hvor mange  lærlinge ønskes der godkendelse til ? ________

mst
Maskinskrevet tekst

mst
Maskinskrevet tekst
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