
Denne side fremsendes til: Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400  København NV 
Tlf. 35 87 87 87 e-mail: virksomhedsgodkendelser@bygud.dk 
Yderligere oplysninger om uddannelsen samt godkendelsesprocedurer findes på www.bygud.dk 

21.06.2020 

Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed 
Murer 

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 murerspecialet:____________ 

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:____________ 

Hvor mange elever ønskes der godkendelse til? _________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Medlem af arbejdsgiverorganisation?  Nej  Ja  Hvilken: _____________________________________________  

Dato for virksomhedens etablering eller overtagelse: ____________________________________________________ 

Har virksomheden tidligere være godkendt? Nej  Ja  Hvornår: __________________ Gl. CVR.nr.____________    

Yderligere bemærkninger: ________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

Udfører virksomheden Ja Nej Udfører virksomheden Ja Nej 
Opmuring med mursten Reparation og renovering 
Fugning af murværk Tagarbejde 
Fugtisolering (sokkelpap) og varmeisolering 
(hulmursisolering) 

Kompliceret murværkskonstruktion 

Opsætning af vægfliser, lægning af gulvfliser 
og klinker 

Restaureringsopgaver 

Gulvarbejde Skorstensopbygning/Gavlkonstruktion 
Opbygning af undergulve/pudslag Buer og stik 
Vådrumstætning Pudsarbejde/Filtsning 
Opmuring letbetonplader Stilladsarbejde 
Overfladebehandling 

Indehavers/ansvarshavendes underskrift Dato: 
Firmastempel:



Byggeriets Uddannelser 
Bygmestervej 5, 2. sal 
2400 København NV 
Telefon 35 87 87 87 
www.bygud.dk · e-mail: bygud@bygud.dk 
Bank: 4400 – 3136157418 · CVR: 27695094 

Til virksomheden om ansøgning og godkendelsesvilkår til at være praktikvirksomhed, samt det videre forløb 

Tak for jeres interesse for at tage ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft inden for jeres 
uddannelsesområde. En godkendelsesbehandling igangsættes med det samme, når ansøgningsskema er 
modtaget. 

Skema og procedure for godkendelse af praktikvirksomheder gælder for de faglige udvalg i Byggeriets 
Uddannelser, som huser en række faglige udvalg på bygge- og anlægsområdet. 
Overordnet og formelt giver de enkelte faglige udvalg tilladelsen til en virksomhed til at have elever i lære. 
Det er et ansvar, der er gældende efter bestemmelserne i loven om erhvervsuddannelserne. 

Det papirmæssige arbejde, registrering og dokumentation omkring godkendelsesarbejdet tager Byggeriets 
Uddannelser sig dog af. 

Det praktiske arbejde med vurdering af virksomheden er uddelegeret til lokale og fagkyndige repræsentanter 
for arbejdsgivere og arbejdstagere efter bestemmelser i de faglige udvalg. Dette for at trække på lokal viden 
og kendskab, når det skal vurderes om virksomheden har tilstrækkelige ressourcer til at uddanne elever. 

For at blive godkendt på Mureruddannelsen skal virksomheden: 
- have fast adresse og være tilmeldt CVR-registeret 
- dækker de fleste af de faglige opgaver på ansøgningsskemaet 
- til stadighed have en faglært virksomhedsejer eller ansat murer 
- kunne stille den fornødne arbejdsmandshjælp til rådighed. 

Det kan anbefales, at gennemlæse godkendelsesafsnittet på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside 
www.bygud.dk, og i øvrigt at sætte sig godt ind i hjemmesidens oplysninger om uddannelsen. 

1. Når Byggeriets Uddannelser modtager jeres ansøgningsskema, foretages der en vurdering af om de
opgivne oplysninger er tilstrækkelige.

2. Herefter sendes oplysningerne til de lokale godkendere med anmodning om, at de foretager den fornødne
vurdering.

3. De lokale godkendere vurderer ansøgningen. Og enten tilbagesendes det tilhørende vurderingsskema med
godkendelsen på baggrund af deres lokale kendskab uden kontakt til jer.
Eller også kontakter de Jer, før de er færdige med at vurdere ansøgningen.

4. Når Byggeriets Uddannelser efterfølgende får vurderingen tilbage (fra godkenderne), vil I få tilsendt den
endelige behandling af godkendelsen.

I forbindelse med godkendelsen vil der efterfølgende blive inviteret til et orienteringsmøde af det lokale 
uddannelsesudvalg på den lokale erhverveskole hvor I kan få uddybet en række relevante informationer 
omkring det at have elever ansat og oplysninger om indhold, skoleophold, forventninger og lignende i dialog 
med andre fra branchen, som har et godt kendskab hertil. Og også få nogle kontakter, som I efterfølgende 
kan trække på omkring spørgsmål eller andet, der skal afklares. 

Alt efter bredden af Jeres almindelige arbejdsopgaver og virksomhedens størrelse gives enten en fuld 
godkendelse, en begrænset godkendelse grundet snævert udbud af arbejdsopgaver, størrelse og erfaring, eller 
evt. afslag på ansøgningen. 
Dette vil fremgå af den endelige behandling fra Byggeriets Uddannelser. 

Behandlingen af Jeres ansøgning vil være gennemført i løbet af et par uger – dog vil en evt. mødeaftale med 
de lokale godkendere rykke behandlingen tilsvarende. 
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