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Tømrerspecialets værktøj og bogpakke. 
Det på værktøjslisten anførte værktøj udleveres af virksomheden til eleven på 
Tømrer-specialet som personligt værktøj ved uddannelsens påbegyndelse. 

Det Faglige Udvalg har endvidere besluttet, at værktøjslisten skal indeholde et 
udsnit af fagets vigtigste lærebøger, som er samlet i Tømrerfagets Bogpakke.  

Bogpakken er digital og login til bogpakken udleveres til eleven, når eleven 
påbegynder uddannelsens hovedforløb på den lokale tekniske skole. 
Virksomheden vil efterfølgende modtage en opkrævning direkte fra forlaget 
Praxis, som udgiver bøgerne. 

Ved korte uddannelsesaftaler er det den praktikvirksomhed, eleven først er ude 
hos, der indkøber værktøj og bogpakke, på samme betingelser som ved ordinære 
uddannelsesaftaler. 
Værktøjet skal være af en god professionel kvalitet, svarende til nedenstående.  
Det skal medbringes på skoleophold og altid være vedligeholdt og i brugbar 
stand. 

Eleverne skal i begyndelsen af uddannelsen have mulighed for at fremstille en 
værktøjskasse således, at værktøjet under skoleophold og på byggepladsen kan 
opbevares forsvarligt og aflåst. 

 
 

 

 
Tømrerspecialets værktøjsliste. Gældende fra 1. december 2012. 
Listen vil løbende blive revideret og ajourført i takt med udviklingen af undervisningsplanerne. 
 
Benævnelse: Specifikation: 
Blokhøvl,  STANLEY  9½ 
Afbindingsjern Kirschen 28 mm 
Stemmejern Kirschen 6 mm 
Stemmejern Kirschen 12 mm 
Stemmejern Kirschen 16 mm 
Stemmejern Kirschen 25 mm 
Slibesten – Carborundum Korn 80, 150x50x25 mm 
Strygesten Arkansas natursten 
Håndsav, 7 td.universaltand, grov Sandvik Pc-22-GT, 550 mm 
Håndsav, 7 td. Universaltand  
Lægtehammer Stanley 51-037, 600 g 
Kløfthammer 450 g (16 oz) 
Tømrervinkel 800 mm 
Bænkvinkel med gering Angulus 54, rustfri, 250 mm 
Smigvinkel STANLEY nr. 0-46-825, 200 mm 
Bindetang 220 mm 
Tommestok Hultafors 2 m 12 led M/M 
Tømrerblyant HB mine 
Bitsskruetrækkersæt  m. toppe Bosch 46 dele 
Spidsforsænker  Wallkö 12,4 mm 
Universalkniv m. bræk-af blad  25 mm 
Dyknaglesæt STANLEY 0,8 mm og 1,6 mm og 2,4 mm 
Koben TOVE, 625 mm  
Vaterpas HULTAFORS, 800 mm 
Kridtsnor 30 m 
Pudsekork 93x70x35 mm 
Skruetvinger, ( 2 stk.) BESSEY, 300x120 mm 
Hængelås 40 mm 
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Det Faglige Udvalg har besluttet, at værktøjslisten for Tømrer også skal indeholde følgende udsnit af fagets vigtigste 
lærebøger, som er samlet i Tømrerfagets Bogpakke. Bogpakken er digital. 

Tømrerfagets Bogpakke, indeholder pr. 1. april 2020: 
 

Tømrerbogen Praxis 
Tegningslære 3D, AutoCad og SketchUp Praxis 
Træ 55 Træfacader 

Træinformation 
(Alle bøger findes via ét link, når bogpakken 
aktiveres på PraxisOnline). 

Træ 56 Træskelethuse 
Træ 57 Træbeskyttelse 
Træ 59 Træspær 1/Spær med hulplader 
Træ 64 Trægulve 
Træ 67 Undertage 
Træ 72 Træ i vådrum 
Træ 75 Træspær/Valg, opstilling og afstivning 
Tolerancer.dk  
Sikkerhedshåndbogen for Bygge og Anlæg  

 

Supplerende værktøj på skoleopholdene, gældende pr. 1. december 2012 
Følgende værktøj skal stilles til rådighed af praktikvirksomheden for eleven under skoleophold. 
Det medbragte værktøj skal være i brugbar og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, når skoleopholdene begynder. 

Forlængerledning, minimum 25 m  En skruemaskine beregnet til montage af gipsplader  
En kombineret bore- og skruemaskine  En håndrundsav med skæredybde på min. 50 mm. 
Et sæt HHS-bor fra 1 mm til 12 mm 16 mm sneglebor t. maskinbrug 
Knippel, bøg Ø 130 mm Gipsværktøj 

 
Værktøjskonto. Værktøjet og Tømrerfagets Bogpakke leveres af virksomheden. Eleven og praktikstedet aftaler 
indbyrdes en rimelig ordning eller værktøjskonto for afregning af værktøjet og bogpakken efter den på 
indkøbstidspunktet fakturerede pris. 

Det faglige udvalg har lavet en aftaleblanket, der kan anvendes i forbindelse med indgåelse af aftalen. Det faglige 
udvalg anbefaler til at blanketten anvendes i videst muligt omfang. 

Aftalepapiret ændrer dog ikke ved den nuværende retsstilling jf. overenskomstens bestemmelser omkring elevens 
betaling af værktøjet, ligesom det ikke har nogen indskrænkende virkning i forholdet til virksomhedens rettigheder. 
Dette er fastslået ved Faglig Voldgift 14. oktober 2010.  

Personlige værnemidler. Ved påbegyndelse af uddannelsen er virksomheden ansvarlig for, at der udleveres 
passende sikkerhedsfodtøj og andre personlige værnemidler, høreværn, sikkerhedsbriller mm. til eleven. 

Personlige værnemidler skal ikke medregnes på værktøjsordningen eller -kontoen. 

Eleven er forpligtet til at anvende de udleverede værnemidler såvel under det daglige arbejde som under 
skoleophold, når der er risiko for skader.  

Eleven skal passe på de udleverede værnemidler og renholde disse. 

Arbejdstøj. Eleven har krav på 2 sæt arbejdstøj pr. uddannelsesår, 8 sæt i alt i uddannelsesperioden. Arbejdstøjet 
udleveres af virksomheden, første gang efter endt prøvetid og skal være af sædvanlig og god kvalitet. 

http://www.bygud.dk/userfiles/Taekkemand/Aftale%20om%20afregning%20af%20vaerktoj%20og%20bogpakke.pdf
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