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Lokale Undervisningsplaner for uddannelsen til murer 

hovedforløb Version 8. 2016 
 

 

 

Indledning  

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. 

Planen er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, 

der finder sted.  

Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal 

gøres bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.  
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1. Generelt for skolen 
 

1.1 Praktiske oplysninger  

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, 

hhx, stx, hf og efteruddannelseskurser. Vi er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med 

adresser 14 steder i Storkøbenhavn.   

Skolen arbejder vedvarende med følgende vision:      

Én skole med bedre uddannelse til flere i et værdiskabende samspil med omverden. 

Dette betyder:   

Én skole – vores skole: En ambitiøs og attraktiv arbejdsplads, som er professionel, kompetent og 

kreativ. 

Bedre uddannelse til flere: Uddannelser i front med faglighed, pædagogisk nytænkning og øget 

elevgennemførelse. 

Et værdiskabende samspil med omverdenen: Det fortrukne samarbejdsvalg. Opsøge muligheder for 

udvikling, partnerskaber og nye netværk. 
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1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  

Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT hviler på systematisk 

og strategisk anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og pædagogisk analyse”) i alle uddannelser 

og på alle niveauer i organisationen og rummer i øvrigt følgende hoved-målsætninger:   

Udarbejdelsen af personlig uddannelsesplan for skolens elever sker i et samarbejde med eleven og 

tager afsæt i en vurdering af den enkeltes kompetencer 

Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne og anvendelse af LP-modellen søger vedvarende at sikre 

et læringstilbud, der differentieret matcher den enkeltes særlige forudsætninger og 

uddannelsesønske  

Skolen kvalificerer elever til deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 37 timers ugentlig læring 

Undervisningen er overvejende praksis nær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, at 

lærlingene på NEXT individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og 

virksomhedsnær opgaveløsning 

Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på NEXT hviler på ligeværdighed, medindflydelse og aktiv 

inddragelse 

Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvaliteten af sine erhvervsuddannelser 

og udvikler dem i dialog med skolens elever 

Lærerne er organiseret i teams og løser her faglige og pædagogiske problemstillinger i relation til 

undervisningen 

Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår fysiske rammer, 

indretning, materialer og læringsfaciliteter. 
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1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  

Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- og hovedforløb på NEXT har et 

omfang, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (Jf. §61 stk.2 i BEK nr 367 af 

19/04/2016) . Nedenfor i afsnit 3.0 ses en konkret redegørelse for elevens arbejdstid og 

arbejdsformer i de enkelte læringselementer.  

 

Udgangspunktet er, at tre ting skal være opfyldt i en læringssituation:  

1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet.  

2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen.  

3. Der skal være en opfølgning.  

 

Det er skolens ansvar - i den lokale undervisningsplan - at beskrive, hvordan disse tre punkter 

opfyldes for målene i den enkelte uddannelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, at eleverne 

oparbejder en lang række kompetencer. Kompetencerne er ofte brede personlige kompetencer i 

modsætning til de ofte meget specifikke faglige kompetencer, eleverne skal opnå i den praktiske del 

af uddannelserne i virksomhederne.  

Nogle af de personlige kompetencer, eleverne skal opnå, er selvstændighed og evne til at planlægge 

eget arbejde  

Uddannelsen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning 

svarende til 37 timer om ugen. Elevernes arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de udover den 

almindelige skemalagte teoretiske og praktiske undervisning får lektier og opgaver/projekter for, 

som de selvstændigt skal forberede sig på og arbejde med. Såfremt eleven ikke yder den 

selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke 

kunne bestå et skoleforløb.  

 

Det er således fortsat den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver indhold af 

opgaver og projekter og hvilket omfang, de har. Ligeledes tilrettelægger og beskriver afdelingen i 

hvilket omfang, der arbejdes i Open Learning Center, værksted eller teorilokale. Afdelingen beskriver 

ligeledes, hvordan eleverne støttes af lærere under projektarbejde. Arbejdet er med varierende 

lærerdækning afhængig af arbejdets og undervisningens karakter, Men begrebet lærerfri 

undervisning anvendes ikke. Afdelingen udarbejder så vidt muligt skema for arbejdet og som 

minimum for den styrede del af læringsaktiviteterne. Derudover vil det være den enkelte afdeling, der 

i den lokale undervisningsplan beskriver i hvilket omfang, der er lektielæsning / projektarbejde, samt 

tilbud om støtte til det på skolen. 
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1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT  
Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1, hvoraf det fremgår, at skolen skal 

beskrive ”Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af 

elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen kan have forskellig 

form og varighed afhængigt af elevens forudsætninger men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at 

eleven er begyndt på uddannelsen (Jf. HB § 56 stk. 3) . 

I skolens kompetencevurdering indgår følgende overordnede kriterier ved optagelse i alle skolens 

erhvervsuddannelser:  

Forud for ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT foretages 

følgende vurdering:  

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan: 

Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på via tidligere uddannelse 

Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job 

og beskæftigelse i foreningsliv 

 Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og 

litteratur. 

Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.  

 

2. Vurdering af elevens behov for tiltag: 

Her vurderes tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder 

specialpædagogisk støtte, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne 

vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne 

gennemføre uddannelsen. 

For elever over 25 år tilbydes eleverne en kompetenceafklaring og der udarbejdes en plan for, hvordan 

de manglende kompetencerne kan erhverves. Skolen vil så vidt muligt tilrettelægge undervisning der 

giver eleverne de manglende kompetencer. 

 

 

 

 

 

1.5 Eksamensregler på NEXT - erhvervsuddannelserne  
Afsnit 1.5 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen skal 

beskrive ”Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og 

eksamen i de erhvervsrettede uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 16.01.2014). Omfanget af prøver og 

eksaminer i den enkelte uddannelse fremgår nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og 

bedømmelseskriterier i den konkrete uddannelse (afsnit 3.0).   

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende 

bestemmelser:    

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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1.5.1 Organisation  
Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen/afdelingslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, 

tilrettelæggelse af eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 

Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig lærer for området. 

 

 

1.5.2 Information  
Alle elever informeres skriftligt, om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver den enkelte skal 

deltage i. 

I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag, informeres eleverne ved starten af skoleperioden om, 

hvilke grundfag der kan være eksamen i. 

Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke fag de 

skal til eksamen i. 

Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive hovedforløb fremgår af EUD-

hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 

Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - se bilag A nedenfor.   

  

 

1.5.3 Eksamen  
Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 

Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. 

Indstilling til eksamen. 

Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte 

elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af 

årsag til den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. 

Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef. 

Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken videresendes klagen til 

ministeriet inden 10 dage (Jf. §13 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet 

andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. BEK 683, 08.06.2016).  

  

1.5.4 Beskrivelse af prøveformer  
Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør indeholde 

dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag og spørgsmålene skal afspejle faget som 

helhed (Jf. §8 i BEK 683, 08.06.2016) . 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl00$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl01$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl02$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl03$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, som ikke på 

forhånd er kendt af eleven. 

Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og inden for et fastsat begrænset tidsrum. 

Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk opgave i 

henhold til et afgrænset tidsrum i henhold til reglerne for det pågældende fag. 

Projektprøve. Projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt tilrettelagt 

inden for et eller flere faglige områder og som af skolen på forhånd er særligt udpeget for den eller de 

studerende som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige rapporter med evt. 

tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 

 Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling – herunder de lokale 

bedømmelsesplaner, der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner neden for i afsnit 3 ( Jf. § 3 i BEK nr. 

41, 16.01.2014  om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ). Beskrivelsen 

neden for af prøve- og eksamensformer for de enkelte læringsaktiviteter oplyser generelt om:  

• adgangskrav for deltagelse i prøve eller eksamen i form af eksempelvisprojekt- eller 

opgaveafleveringer  

 

• anvendelse af hjælpemidler 

 

 

• prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer  

 

• eksamensgrundlag - det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra 

 

 

• bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i bedømmelsen og 

hvordan vægtes de enkelte elementer   

 

•  anvendelse af 7-trinscala eller anden form for bedømmelse  

  

  

   

1.5.5 Regler for eksamensafvikling  
Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 

Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever i 

det pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til 

eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre 

hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. 

Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i fagbeskrivelse. 

For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der 

imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk støtte 

(Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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15.12.1993 § 8-13 ) Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale 

undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den 

eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. 

Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når han/hun mener 

sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige 

eksaminander. 

I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det og hvad der 

ønskes bedømt. 

Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra tilsynet skal følges. 

Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før prøvens 

begyndelse. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med 

mindre andet er aftalt. 

Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse. 

Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller dennes 

foresattes tilladelse og kun under ledsagelse. 

Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende må 

ikke have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

    

1.5.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  
Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, 

bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med 

klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 

(BEK  nr. 41, 16.01.14) . 

Elever, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den pågældende 

prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles skolen, der 

kan forlange lægeerklæring. 

Eleven skal snarest muligt have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til Bekendtgørelse 

om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 

Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig eksamen på et 

andet tidspunkt.  

    

1.5.7 Klager over eksamen  
Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er meddelt på 

sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets centerchef. 

Er klageren under 18 år kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 

Klagen kan vedrøre: 
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• Eksamens/prøveforløbet 

• De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

• Bedømmelsen 

 

Hvis der er tale om centralt stillede opgaver fremsender skolen straks klagen til ministeriet ledsaget af 

skolens kommentarer. 

Skolen forelægger i alle tilfælde klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. 

Disse udtalelser forelægges klageren, som indenfor en uge kan fremkomme med sine kommentarer. 

Klager som vedrører svendeprøver eller lignende afgøres i samråd med det faglige udvalg for 

uddannelsen. 

Skolen tilstræber, at klagen er besvaret indenfor en tidsramme på samlet en måned. 

Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver træffer skolen afgørelsen, som straks forelægges 

klageren og evt. andre berørte. 

Denne afgørelse kan indeholde: 

Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 

Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller 

Meddelelse om at klagen er afvist 

Klager over skolens afgørelse indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven 

Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til 

ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 

Der henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10. 

   

Bilag A:  

Eksamensreglement for elever  
Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før  prøvens start, det gælder både for skriftlig og 

mundtlig eksamen. 

Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. anføres straks på alle 

modtagne ark også kladdepapir. 

Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler medbringes, 

skal de straks afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv skrive- og tegneredskaber. For 

elever med særlige forudsætninger henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende 

erhvervsrettede uddannelser § 6. 

Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens løsning, eller forsøge 

på dette.  Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende, markeres dette ved håndsoprækning, 

og eksaminanden bliver på sin plads indtil tilsynsførende henvender sig.  Ønsker en eksaminand at forlade 

lokalet, må dette kun ske efter den tilsynsførendes tilladelse og kun under opsyn af en tilsynsførende.                       

Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir til tilsynsførende. Hvis 

eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også afleveres. Hvis en 

eksaminand bliver færdig indenfor de sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden 

vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 
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 Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvises fra eksamen. 

Eksaminanden kan søge om tilladelse til at gennemføre eksamen på et senere tidspunkt. 

 I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret til at kræve en 

lægeerklæring.   

 I tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig eksamen på et nyt 

tidspunkt. 

 

Eleven kan indgive klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og afleveres til skolen senest 

to uger efter at karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven. Klagen kan vedrøre: 

a) Eksamensforløbet 

 

b) de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  

 

c) bedømmelse 

Klagen skal indsendes til skolen senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven                                                                        

1.6 Overgangsordninger  

Herværende Lokale undervisningsplan træder i kraft, for elever der er startet grundforløb efter 1. 

august 2015. 

Sidste mulighed for at starte hovedforløb efter gammel bekendtgørelse vil være 19. september 2016. 

Skolen fastsætter følgende overgangsordning for elever som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 

1. august 2015, og som ønsker at fuldføre den efter den nye bekendtgørelse. 

For at starte på hoveforløbet skal eleven opfylde de kompetencekravene der stilles i Bekendtgørelse 

om erhvervsuddannelse til Snedker, Tømrer, Murer, Industritekniker, Værktøjsmager. 

Det er elevens ansvar at erhverve disse kompetencer. 

Skolen tilbyder kompetenceafklaring og udarbejder en plan for, hvordan de manglende 

kompetencerne kan erhverves. Skolen vil så vidt muligt tilrettelægge undervisning der giver eleverne 

de manglende kompetencer. Denne mulighed vil gradvist mindsket i takt med, at der bliver færre 

elever der har behov for overgangsordning. 
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet 
 

Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen for uddannelse til murer på Next - 

uddannelse København er tilrettelagt efter følgende:  

BEK nr 367 af 19/04/2016 – Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) 

BEK nr 266 af 15/03/2016 - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer. 

Uddannelsesordning for (1350) Murer Version 8, gældende fra 15-07-2017. 

BEK nr 41 af 16/01/2014 - Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede 

uddannelser (Erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse). 

BEK nr 262 af 20/03/2007 - Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 

LBK nr 927 af 03/07/2017 - Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i 

forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Eux-loven). 

BEK nr 683 af 08/06/2016 - Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet 

andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. 

BEK nr 262 af 20/03/2007 - Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 

 

Murer hovedforløb er opbygget af fem skoleperioder og fem praktikperioder. Eleven skal opfylde 

kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet jf. §3 BEK nr 266 af 

15/03/2016. Herefter følger eleven den nedenstående struktur. 
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2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og 

vejledning om valgfag, talentspor, højniveaufag og 

påbygning 

 

Undervisningsdifferentiering 

Undervisningen tilrettelægges på alle fem hovedforløb på en måde der tager hensyn til lærlingens 

kompetencer og niveau. Elever som ønsker særlige udfordringer tilbydes opgaver med særlig 

kompleksitet således at alle udfordres og udvikles gennem undervisningen. Der skelnes imellem  

uformel differentiering (elever arbejder med forskellige niveauer på opgaverne) og den mere formelle  

differentiering hvor fagene udbydes på avanceret niveau og højniveau. 

 

På alle hovedforløb udarbejder eleverne en digital dokumentation og gennemføre en mundtlig 

gennemgang af deres projektdel, som bl.a. består af Skitser af projektet, Mængdeberegning, 

Procesbeskrivelse, Kvalitetssikring, Tidsplan og tegninger, dette giver meget plads til 

undervisningsdifferencering, da eleverne kan arbejde mere eller mindre dybt med deres indhold.  

Eleverne kan også vælge om de vil gennemføre hovedforløb med mere eller mindre hjælp fra lærerne 

eller helt selvstændigt. 

 

 

Valgfag 

Der er en uges valgfag på 3. hovedforløb og en uges valgfag på 4. hovedforløb som tilskrives på 

skolebeviset med Bestået/ikke bestået, følgende lokale valgfag kan eleven udfordre sig selv i: 

Fag nr. Valgfag 

3664 Fliser og klinker udført som særligt dekorativt arbejde, niveau A 

3663 Murerteknik til udf. af særligt dekorativt murværk, niveau A 

3658 Renovering, niveau A 

3657 Restaurering af historiske bevaringsværdige huse, niveau D 

3656 Restaurering mureteknisk niveau D 

45651 Specialpuds niveau A 

 

 

Talentspor og højniveaufag 

Følgende fag er der mulighed for at gennemføre som talentspor på højniveau, det er elevens valg: 

Fag nr. Højniveau 

10562 Fliseteknik, konstruktioner og underlag 

10563 Fliseteknik, materialer og natursten 

15606 Fliser, design og værktøj 

10566 Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv 

10571 Stilarter, æstetik og konstruktioner 

15611 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning 

15612 Puds, overfladebehandling og fuge 

10574 Projekt, restaurering og renovering 
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10567 Bæredygtighed, energirenovering og ‐ optimering 

15609 Energi – konstruktioner 

10569 Energi – materialer 

10570 Projekt, energirenovering og optimering 

 

Påbygning 

Skolen tilbyder 2 uger påbygning mellem 4. og 5. hovedforløb til de virksomheder der har elever som skal 

til svendeprøve. 

 

 

2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik  
 

Skolepraktik tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som umiddelbart efter at have afsluttet et  

adgangsgivende grundforløb ikke har en uddannelsesaftale. Skolepraktik tilbydes ligeledes  

elever, som  

har gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale. Alle elever, som  

søger om skolepraktik skal have en aktiv profil på www.praktikpladsen.dk 

 

 
Skoleaftale  

I forbindelse med overgang fra grundforløb til skolepraktik, skal der laves en skoleaftale mellem skole  

og elev om elevens fortsatte uddannelse. Skoleaftalen indeholder en plan for elevens  

praktikuddannelse (uddannelsesplan) med tilhørende skoleundervisning. 

 

 

Uddannelsesplan 

Undervisningstilrettelæggelsen tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, herunder nye elever  

med grundforløbskompetence, elever med erhvervskompetencer fra VFU, delaftaler, kortaftaler eller  

elever fra ordinære aftaler (uforskyldt mistet aftale). Der udarbejdes en samlet uddannelsesplan for  

hver enkelt elev med progression i forhold til målene for hovedforløbene. Uddannelsesplanen skal  

løbende justeres efterhånden som kompetencerne erhverves gennem enten praktikcenteropgaver og  

eller reel praktik i virksomhederne. Den enkelte elevs erhvervede kompetencer inddrages og danner  

grundlag for tilrettelæggelse af individuelle lærlings mål i relation til det niveau den enkelte elev har  

opnået.  

Eleverne er forpligtede til at være aktivt søgende. Det sikres ved, at eleverne har udarbejdet en  

kvalificeret ansøgning og har et opdateret CV og udviser et aktivt søgemønster.  

Uddannelsesplanen danner grundlag for den løbende evaluering, hvor der følges op på elevens faglige og 

personlige udvikling for at sikre bedst mulig udvikling i forhold til elevens læring. 

 

 

 

 

http://www.praktikpladsen.dk/
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Uddannelsen i praktikcentret  

 

Uddannelsen i Praktikcentret er tilrettelagt ud fra praktikmålene og i forhold til den lokale  

uddannelsesplan for samtlige hovedforløb i uddannelsen. På hovedforløbene på mureruddannelsen  

er der udarbejdet en fagfordeling på de forskellige hovedforløb og praktikken i Praktikcentret  

tilrettelægges efter denne fagfordeling med forskellige forløb, som skal styrke eleven i de færdigheder,  

som skal tilegnes før og efter skoleopholdene således, at det understøtter eleven i at opnå de  

uddannelsesmål, der er for uddannelsen.  

Uddannelsen i Praktikcentret skal sikre en progression i elevens uddannelse, således at uddannelsen i  

Praktikcentret styrker eleverne i at opnå en virksomhedsaftale.   

 

 

 

Praktikmål på mureruddannelsen i praktikcenter og hos virksomhed 

10994 Byggepladsindretning og affaldshåndtering 

10995 Arbejdsprocesser 

10996 Arbejdsplanlægning 

10997 Kvalitetssikring 

10998 Arbejdsmiljø og sikkerhed 

11019 Materialer 

11035 Kundekontakt 

15186 Reparationer, renovering og restaurering 

15346 Fliser, klinker og vådrum 

15347 Isolering 

15348 Murerarbejde 

15350 Fugearbejde 

15355 Tagarbejde 

15356 Skorsten 

15357 Energi 

15358 Puds og overfladebehandling 

15363 Stillads og sikkerhed 

 

 

 

2.3 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  

 

På Next – uddannelse København murer afslutter alle hovedforløb med mesterkonsultation, dvs. alle 

virksomheder der har elever på skolen bliver inviteret til skolen så de kan tale med lærerne og deres 

elev om hvordan det er gået på de respektive skoleforløb. Det lokale uddannelsesudvalg har besluttet 

at de vil stille repræsentanter til rådighed ved afslutningen af alle hovedforløb, så de kan være med til 

en gennemgang af de enkelte elevers faglige færdigheder.  
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3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløbet  

 

Læringsaktiviteter på hovedforløb for murer er først fordelt på en fagfordelingsplan se herunder. 

Derefter er alle målpinde i fagene fordelt i introbeskrivelser for de enkelte hovedforløb, det er disse 

introbeskrivelser der danner grundlag for indholdet på hver af de fem hovedforløb, på den måde sikre 

at alle kompetencemål er med i hele mureruddannelsen. 

Alle hovedforløb består af en bunden praktisk og teoretisk del på ca. 40-50% som lærerne stiller som 

opgaver, samt en projektdel på ca. 50-60% som eleven selv designer inden for økonomiske rammer 

og relevante kompetencemål der skal opfyldes. 

 

 

 

 

 

Fagfordelingsplan 
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INTRO  
1.HF version 08 
 

Indledning 

Hovedforløbets varighed: 
5 uger = 25 dage. 
 

 

På dette hovedforløb lægges der 
specielt vægt på: 

▪ Projekt beskrivelse/valg. 

▪ Teknologi. 

▪ Digitalt byggeri. 

▪ Murerteknik. 

▪ Fliseteknik. 

▪ Puds og overfladebehandling. 

▪ Tegning. 

▪ Byggepladsindretning/ Affaldshåndt. 

▪ Nivellering og afsætning. 

▪ Den endelige færdiggørelse og 
finish af praktikopgaven. 

 

Hovedforløbet består af grundfag, 
Uddannelsesspecifikkefag og 
Obligatoriske uddannelsesspecifikke 
fag. 
 
Alle fag skal gennemføres og bestås. 

Dette gælder følgende fag: 
 
Grundfag: 
Teknologi 1,0 uge         Fagnr.: 10826 
 
Uddannelsesspecifikkefag: 
Byggepladsindretning og 
affaldshåndtering 0,2 uge  
Fagnr.:10959 
 
Nivellering og afsætning 0,5 uge 
Fagnr.: 10960 
 
Obligatoriske uddannelsesspecifikke 
fag: 
 
Murerteknik 1,7 uge 
Fagnr.: 12750 
 
Puds og overfladebehandling 0,2 uge 
Fagnr.: 12757 
 
Fliseteknik 1,0 uge 
Fagnr.: 12758 
 
Tegning 0,2 uge 
Fagnr.: 12897 
 
Digitalt byggeri 0,2 uge 
Fagnr.: 3230 
 
 
 
 

Målbeskrivelse 

Personlige mål 

1. Hovedforløb. 



1. Hovedforløb. 

 

▪ Du viser, du kan tilrettelægge og 
udføre dit projekt på HF1 på et 
mere selvstændigt niveau end 
tidligere i din mureruddannelse. 

▪ At du viser, hvor god du er til at 
planlægge dit arbejde i teori og 
praktik. 

▪ At du viser, hvor god du er til at 
holde orden på 
arbejdsstedet(skolen). 

▪ At du viser, i hvilken grad du tager 
del i de fælles opgaver på 
hovedforløbet. 

▪ At du viser, i hvilken grad du 
hjælper de andre elever. 

 
Mål for praktikfag 

▪ Du skal kunne tilrettelægge og 
udføre almindeligt forekommende 
gulv - og flisearbejde. 

▪ Du skal kunne tilrettelægge og 
udføre almindeligt forekommende 
murearbejde. 

▪ Du skal kunne udføre 
vådrumsbehandling. 

▪ Du skal indøve tildannelse af klinker 
og fliser med mekanisk værktøj. 

▪ Du skal vænnes til at bruge 
personlige værnemidler i relation til 
maskinbear-bejdning. 

 

 

Grundfag: 

Teknologi  (Fagnr.:10826) 
 
1   Eleven skal under vejledning 
gennemføre et produktudviklingsforløb 
bestående af faserne produktprincip,  
Produkt udformning og produktion, test 
af produkt samt udarbejde 
dokumentation herfor 
 
2   1. Produktprincip: 
 
3   a.Opstille forskellige ideer til produkt 

 
4    b. Udvælge ide til produkt 
 
5 c. Udarbejde krav til det valgte 
produkt 
 
6 d. Beherske skitsering som led i 
udformning og konkretisering af et 
produkt 
 
7   2. Produktudformning og produktion: 
 
8 a. Udvikle og fremstille et produkt 
 
9  b. Anvende relevante krav eller 
standarder i udviklingen af produktet 
 
10 c. Anvende kendt 
naturvidenskabelig eller teknisk viden i 
forbindelse med produktudvikling. 
 
11  3.Test af produkt: 
 
12  a. Afprøve produktet og vurdere om 
produktet passer med de opstillede 
krav. 
 
13  4.Dokumentation: 
 
14  Udarbejde arbejdspapirer og en 
beskrivelse af gennemførelsen af 
produktudviklingsforløbets faser. 
 
 

Uddannelsesspecifikke fag: 

Byggepladsindretning og 
affaldshåndtering (Fagnr.:10959) 
 

1 Eleven kan foretage funktionel 
planlægning og indretning af en 
mindre byggeplads under 
hensyntagen til 
velfærdsordninger, 
adgangsveje, afskærmninger, 
affaldssortering og 
vinterforanstaltninger 
 

2 Eleven kan under normal 
arbejdsindsats sikre, at 
vintervejrlig ikke kan volde 
skade på materialer og 
konstruktioner før, under eller 
efter arbejdets udførelse 
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3 Eleven kan i kendte situationer 
indsamle, sortere og bortskaffe 
affald fra mindre byggepladser 
under hensyn til love og regler 
samt ud fra ressource-, 
bæredygtigheds- og 
økonomiske betragtninger 

4 Eleven kan i kendte situationer 
deltage i udarbejdelse af 
procedurer for håndtering, 
sortering og genanvendelse af 
byggeaffald 

5 Eleven kan i kendte situationer 
vurdere behov for tilkaldelse af 
særligt uddannet personale til 
håndtering af person- og 
miljøfarligt bygge- og 
anlægsaffald. 

 
 

 
Obligatoriske 
uddannelsesspecifikke 
fag: 

Murerteknik (Fagnr.: 12750) 
 

1.   Eleven kan planlægge, 
mængdeberegne og kvalitetssikre eget 
murearbejde 

2.   Eleven kan udføre anlæg efter 
tegning ud fra de almindeligt 
forekommende forbandter 

3.   Eleven kan udføre almindelige 
grundlæggende 
murværkskonstruktioner med tegl-, 
porebeton- og letklinkerprodukter 

4.   Eleven kan udføre og begrunde 
anvendelsen af, trykkede fuger og 
skrabefuger 

5.   Eleven kan anvende rensemidler 
rensning af murværk. 

6.   Eleven kan overholde gældende 
regler og sikkerhedsforskrifter i 
forbindelse med anvendelse og 
bearbejdning af forskellige 
opmuringsmaterialer 

7.   Eleven kan kommunikere om 
mureteknik under anvendelse af fagets 
terminologi 

8.   Eleven kan søge relevant 
information om murværkskonstruktioner 
under anvendelse af elektroniske 
medier 

9.   Eleven kan kvalitetssikre det 
færdige arbejde 

10.   Eleven kan udføre grundlæggende 
tegninger af murværkskonstruktioner 
under anvendelse af et CAD-program 

11.   Eleven kan planlægge, 
mængdeberegne og kvalitetssikre eget 
murearbejde 

 

Puds og overfladebehandling  
(Fagnr.:12757) 
 

1.   Eleven kan planlægge og vurdere 
pudsearbejde og overfladebehandling, 
hensigtsmæssigt under hensyn til tid, 
materialer, værktøj, arbejdsmiljø og 
håndtering af bygningsaffald 

2.   Eleven kan udføre udkast og 
grovpuds, under hensyntagen til 
underlagets beskaffenhed og 
nødvendigheden af forudgående 
behandling 

 

3.   Udføre finpuds og filtsning under 
hensyntagen til underlagets 
beskaffenhed og nødvendigheden af 
forudgående behandling 

5.   Eleven kan kvalitetssikre det 
færdige arbejde 

  
 

Fliseteknik. (Fagnr.:12758) 
 

1.   Eleven kan planlægge og 
kvalitetssikre eget flisearbejde på 
gulv og væg, herunder inddrage 
hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø 



1. Hovedforløb. 

 

2.   Eleven kan vurdere almindeligt 
forekommende underlags 
beskaffenhed forud for udførelse af 
flisearbejde på gulv og væg 

3.   Eleven kan 
udføregrundlæggende opmåling og 
opdeling af vægfelter til almindeligt 
forekommende flisearbejde 

4.   Eleven kan anvende 
grundlæggende matematik, 
herunder beregne og konstruere 
vinkler samt geometriske figurer, til 
brug for opsætning af fliser, friser 
og dekorationer 

6.   Eleven kan anvende egnet 
klæb og fugemateriale til udførelse 
af flisearbejde på gulv og væg 

7.   Eleven kan anvende almindeligt 
forekommende materialer af 
keramik, glas og natursten til brug 
for flise og gulvarbejde 

8.   Eleven kan udføre mindre 
formgivnings- og designopgaver 
ved flisearbejde på gulv og væg ud 
fra tekniske og æstetiske krav 

9.   Eleven kan anvende værktøj til 
flisearbejde på gulv og væg samt 
skærende og slibende værktøj til 
bearbejdning af fliser i keramik, 
glas og natursten 

 

   

   

  Tegning  (Fagnr.:12897) 

  1.   Eleven kan vurdere og bearbejde 
almindeligt forekommende 
tegningsmateriale og 
arbejdsbeskrivelser 

  2.   Eleven forstår tegningens og 
skitsens funktion 

  3.   Eleven kan udføre tegning i 
forskellige tegningsformer i 
målestoksforhold i relation til 
bygnings- og konstruktionstegninger, 

herunder dobbelt retvinklet 
projektionstegning, snit og isometri 

  4.   Eleven kan udføre tegninger ved 
anvendelse af digitale tegne 
programmer 

 

   

Digitalt byggeri. (Fag nr.3230)  

  1.   Eleven har kendskab til begreber 
og metoder, der er nødvendige for 
digital kommunikation på 
byggepladser, herunder overordnede 
begreber i det digitale byggeri. 

  2.   Eleven kan udarbejde 
produktionskort i forbindelse med 
praktiske opgaver. 

  3.   Eleven kan anvende elektronisk 
kommunikation og 
informationsindsamling på 
grundlæggende niveau. 

  4.   Eleven kan betjene generelle 
funktioner i informationsteknologiske 
værktøjer til tekst- og talbehandling 
samt forstå nytteværdien af brugen af 
disse IT-værktøjer i byggeriet 

  6.   Eleven forstår begreber og 
metoder, der er nødvendige for 
anvendelse af computere til 
opgaveløsning indenfor 
undervisningens mål. 

  7.   Eleven kan redegøre for de 
generelle krav til arbejdsmiljø i 
forbindelse med indretning og 
anvendelse af en 
computerarbejdsplads. 

  8.   Eleven har kendskab til metoder 
for sikring af data tab og generel it 
sikkerhed, herunder backup. 

 

Nivellering og afsætning 
(Fagnr.:10960) 
  

1.Eleven kan til brug for afsætning og 
nivellering ved almindeligt 
forekommende højdeafsætninger og 
fladenivellement opstille  
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og anvende forskellige typer af 
relevante nivelleringsinstrumenter 
  
2.Eleven kan ud fra udførte 
nivelleringer føre en målebog og 
udregne koter 
  
3.Eleven kan medvirke ved opmåling 
og afsætning af produktionsemne i 
terræn 
 
 
 
 

Elevforudsætninger 

1.Hovedforløb er et forløb på rutine og 
avanceret niveau. 

Det indebærer at du tilrettelægger og 
udføre dit projekt på 1.HF på et mere 
selvstændigt niveau end tidligere i din 
mureruddannelse. 

 

Arbejdsform 

I den teoretiske del arbejder du enten i 
gruppe eller alene med opgaverne. I 
den praktiske del arbejder du alene 
med opgaven.  

Ved dagens afslutning, er det en fælles 
opgave at rydde op. 

Opgave udføres på baggrund af projekt 
oplæggets beskrivelse. 

 

Bedømmelse 

Undervejs i forløbet evaluerer du 
sammen med faglæreren de praktiske 
og teoretiske mål og får i den 
sammenhæng løbende vejledning.  

Ved forløbets afslutning evaluerer du 
sammen med faglæreren de personlige 
mål og det samlede forløb. 

 

Bedømmelse Faglige 
kompetencer: 

Dine kompetencer vil blive vurderet 
efter, i hvor høj grad du lever op til de 
mål, der er beskrevet under de enkelte 
bundne områdefag og de personlige 
mål.  

Alle fag på 1.HF skal være bestået med 
minimum karakteren 02. 

I Bedømmelsen vil der indgå:  

▪ Alle dine afleverede opgaver og 
løsninger indgår i bedømmelsen af 
dit faglige niveau. 

▪ De faglige emner i 
målbeskrivelserne, hvordan du 
anvender udstyr/værktøj, finder 
informationer og anvender disse. 

▪ Hvordan du fuldfører din hverdag i 
forhold til sikkerhed for dig selv og 
andre, samt dine evner til at fungere 
på en byggeplads. 

▪ Dit produktionskort / dokumentation. 

 

Bedømmelsen af dine faglige 
kompetencer bliver bedømt efter:    
7-trins skalaen. 

 

Personlige kompetencer: 

Dine personlige kompetencer vil blive 
evalueret i forhold til, hvordan du 
fungerer i de forskellige 
undervisningssituationer, og der vil 
blive evalueret i forhold til kompetencer, 
der er væsentlige for at kunne fungere 
på en arbejdsplads. 

 

I evalueringen vil indgå: 

▪ Dine evner til at samarbejde, 
herunder kommunikationsevne. 

▪ Dine evner og lyst til at tage ansvar 
og vise initiativ til at formulere og 
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løse faglige og sociale opgaver og 
problemer. 

▪ Dine evner til at overholde aftaler og 
tid. 

 

 

 

 

 

 

Litteraturliste: 

Murerbogen: 
Relevante kapitler i forhold til 
målbeskrivelser og indhold på 
1.Hovedforløb. 
 
Puds før og nu: 
Relevante kapitler i forhold til 
målbeskrivelser og indhold på 
1.hovedforløb.   
 
Fliser og klinker: 
Relevante kapitler i forhold til 
målbeskrivelser og indhold på 
1.Hovedforløb.   
 
Andet: 
Diverse brochurer fra producenter. 
 

 

 

 

Kompetencemål Bundet 
på 1.HF.(Fælles for B&A) 

 

1   Eleven kan genkende og navngive 
forskellige stilarter inden for arkitektur 
og design og er opmærksom på de 
æstetiske kvaliteter i det murede 
byggeri. 
2   Eleven kan informationssøge om 
lovkrav, produkter, arbejdsprocesser, 

påvirkninger og reguleringer af faget og 
byggebranchen. 
 
3   Eleven kan gøre rede for, hvilken 
betydning de sociale, økonomiske og 
politiske kræfter har for den aktuelle 
samfundsudvikling og udviklingen i 
virksomhederne, herunder de 
miljømæssige konsekvenser. 
 
4   Eleven kan redegøre for 
arbejdsmarkedets opbygning, 
overenskomstmæssige forhold og det 
fagretlige system. 
 
5   Eleven kan kommunikere og 
samarbejde med kunder og byggeriets 
aktører samt arbejde med innovative 
processer og vise kendskab til 
iværksætteri. 
 
6   Eleven kan redegøre for, hvad det 
betyder at indgå i 
arbejdsmiljøorganisationen på 
byggepladsen og i virksomheden. 
 
7   Eleven kan arbejde med kold asfalt, 
bitumen, i overensstemmelse med 
Arbejdstilsynets uddannelseskrav. 
 
8   Eleven kan opstille, ændre og 
nedtage systemstillads i 
overensstemmelse med 
Arbejdstilsynets uddannelseskrav. 
 
9   Eleven kan planlægge og arbejde ud 
fra udleverede tegninger og 
arbejdsbeskrivelser. 
 
10   Eleven kan foretage kvalitetssikring 
af sit eget arbejde. 
 
11   Eleven kan udføre alle fagligt 
relaterede matematiske beregninger.  
 
12   Eleven kan udføre almindeligt 
forekommende murværkskonstruktioner 
ved nybyggeri, byfornyelse, renovering 
og restaurering. 
 
13   Eleven kan udføre almindeligt 
forekommende opbygning af 
gulvkonstruktioner i ikke-organiske 
materialer. 
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14   Eleven kan udføre konstruktion og 
underlag for fliser på gulv og væg. 
 
15   Eleven kan udføre gulv- og 
vægbeklædning i fliser ved nybyggeri, 
renovering og restaurering. 
 
16   Eleven kan udføre 
overfladebehandling ved nybyggeri, 
renovering og restaurering. 
 
17   Eleven kan udføre tagarbejde med 
tegl og betonprodukter ved nybyggeri, 
renovering og restaurering. 
 
18   Eleven kan udføre 
energibesparende konstruktioner. 
 
19   Eleven kan anvende murerfagets 
materialer og intelligente materialer 
samt vise kendskab til deres 
egenskaber. 
 

Valg af fagområde: 

Inden 1. Hovedforløb afslutter, skal 
skolen informeres om valg af 
fagområde. 
 

Du skal skriftligt vælge fagområde v/ 
afslutning af 1. Hovedforløb. 

 

Fagområder mål: 

Er beskrevet i hvert sit bilag i Intro 2HF, 
3HF, 4HF og 5HF: 
Elever informeres om fagområder og 
valg af fagområde. Valg af fagområde 
skal være udført inden afslutning af 
2HF og er bindende. 
 

▪ Murer Fagområde  
Bilag 1 

▪ Flise Fagområde  
Bilag 2 

▪ Energi Fagområde  
Bilag 3 

▪ Restaurering og renoverings 
Fagområde  
Bilag 4 

▪ Tag Fagområde  
Bilag 5 
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INTRO  
HF2/2015 
 

Indledning 
På dette hovedforløb lægges der specielt 
vægt på: 

▪ Projekt beskrivelse/valg. 

▪ Tegning. 

▪ Digitalt byggeri. 

▪ Teknologi 

▪ Murerteknik. 

▪ Puds og overfladebehandling. 

▪ Fliseteknik. 

▪ Gulvteknik. 

▪ Byggepladsindretning og 
affaldshåndtering. 

▪ Den endelige færdiggørelse og finish af 
praktikopgaven. 

 

Hovedforløbets varighed: 
5 uger. 

 

 

 

 

Målbeskrivelse 

Personlige mål 

▪ At du viser, du kan tilrettelægge og 
udføre mure, gulv og flisearbejde. 

▪ At du viser, hvor god du er til at 
tilrettelægge dit arbejde. 

▪ At du viser, hvor god du er til at holde 
orden på arbejdsstedet. 

▪ At du viser, i hvilken grad du tager del i 
de fælles opgaver på hovedforløbet. 

▪ At du viser, i hvilken grad du hjælper 
de andre elever. 

 

 

Mål for teorifag/projekt.  

▪ At du kan redegøre for de regler, 
normer, bestemmelser og anvisninger, 
der er gældende for arbejdets 
udførelse og kvalitet. 

▪ At du kan redegøre for de regler, 
normer, bestemmelser og anvisninger, 
der har betydning for tilrettelæggelsen 
samt for kvaliteten igennem proces-
forløbet indtil det endelige resultat. 

 

Mureruddannelsen    
2. hovedforløb 
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▪ At du på avanceret niveau får indsigt i 
underlagets betydning for den 
efterfølgende gulv- og vægbeklædning. 

▪ At du får indsigt i vådrumsbehand-
lingens betydning. 

▪ At du får indsigt i diverse flise- og 
klinkebeklædningers egnethed. 

▪ At du aktivt medvirker i forbindelse 
med det arbejdsmiljø og den sikkerhed, 
der er forbundet med at arbejde i en 
virksomhed og de dermed forbundne 
forskellige påvirkninger i det daglige 
arbejde. 

Målpinde 

Tegning. 

01 Eleven kan vurdere og bearbejde 
almindeligt forekommende 
tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser. 

03 Eleven kan udføre tegning i forskellige 
tegningsformer i målestoksforhold i 
relation til bygnings- og 
konstruktionstegninger, herunder dobbelt 
retvinklet projektionstegning, snit og 
isometri. 

04 Eleven kan udføre tegninger ved 
anvendelse af digitale tegne programmer. 

Digitalt byggeri. 

01 Eleven har kendskab til begreber og 
metoder, der er nødvendige for digital 
kommunikation på byggepladser, herunder 
overordnede begreber i det digitale 
byggeri.  

02 Eleven kan udarbejde produktionskort i 
forbindelse med praktiske opgaver.  

03 Eleven kan anvende elektronisk 
kommunikation og informationsindsamling 
på grundlæggende niveau.  

04 Eleven kan betjene generelle funktioner 
i informationsteknologiske værktøjer til 
tekst- og talbehandling samt forstå 
nytteværdien af brugen af disse IT-
værktøjer i byggeriet.  

 

 

 

06 Eleven forstår begreber og metoder, der 
er nødvendige for anvendelse af 
computere til opgaveløsning inden for 
undervisningens mål.  

07 Eleven kan redegøre for de generelle 
krav til arbejdsmiljø i forbindelse med 
indretning og anvendelse af en 
computerarbejdsplads.  

08 Eleven har kendskab til metoder for 
sikring af data tab og generel it sikkerhed, 
herunder backup. 

Teknologi. 

01 Eleven skal under vejledning 
gennemføre et produktudviklingsforløb 
bestående af faserne produktprincip, 
produktudformning og produktion, test af 
produkt samt udarbejde dokumentation 
herfor  

02 1. Produktprincip:  

03 a. Opstille forskellige ideer til produkt.  

04 b. Udvælge ide til produkt.  

05 c. Udarbejde krav til det valgte produkt.  

06 d. Beherske skitsering som led i 
udformning og konkretisering af et 
produkt. 

07 2. Produktudformning og produktion:  

08 a. Udvikle og fremstille et produkt. 

09 b. Anvende relevante krav eller 
standarder i udviklingen af produktet. 

10 c. Anvende kendt naturvidenskabelig 
eller teknisk viden i forbindelse med 
produktudvikling. 

11 3. Test af produkt: 

12 Afprøve produktet og vurdere om 
produktet passer med de opstillede krav  

13 4. Dokumentation:   

14 Udarbejde arbejdspapirer og en 
beskrivelse af gennemførelsen af 
produktudviklingsforløbets faser. 
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Mål for praktikfag 

▪ Du skal kunne tilrettelægge og udføre 
almindeligt forekommende gulv - og 
flisearbejde. 

▪ Du skal kunne tilrettelægge og udføre 
almindeligt forekommende 
murearbejde. 

▪ Du skal kunne udføre 
vådrumsbehandling. 

▪ Du skal indøve tildannelse af klinker og 
fliser med mekanisk værktøj. 

▪ Du skal vænnes til at bruge personlige 
værnemidler i relation til maskinbear-
bejdning. 

 

Målpinde 

Murerteknik. 

02 Eleven kan udføre anlæg efter tegning 
ud fra de almindeligt forekommende 
forbandter. 

03 Eleven kan udføre almindelige 
grundlæggende murværkskonstruktioner 
med tegl-, porebeton- og 
letklinkerprodukter. 

04 Eleven kan udføre og begrunde 
anvendelsen af, trykkede fuger og 
skrabefuger 

06 Eleven kan overholde gældende regler 
og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med 
anvendelse og bearbejdning af forskellige 
opmuringsmaterialer. 

07 Eleven kan kommunikere om 
mureteknik under anvendelse af fagets 
terminologi. 

08 Eleven kan søge relevant information 
om murværkskonstruktioner under 
anvendelse af elektroniske medier. 

09 Eleven kan kvalitetssikre det færdige 
arbejde. 

10 Eleven kan udføre grundlæggende 
tegninger af murværkskonstruktioner 
under anvendelse af et CAD-program. 

11 Eleven kan planlægge, mængdeberegne 
og kvalitetssikre eget murearbejde. 

Puds og overfladebehandling. 

02 Eleven kan udføre udkast og grovpuds, 
under hensyntagen til underlagets 
beskaffenhed og nødvendigheden af 
forudgående behandling. 

03 Udføre finpuds og filtsning under 
hensyntagen til underlagets beskaffenhed 
og nødvendigheden af forudgående 
behandling. 

05 Eleven kan kvalitetssikre det færdige 
arbejde. 

Fliseteknik. 

01 Eleven kan planlægge og kvalitetssikre 
eget flisearbejde på gulv og væg, herunder 
inddrage hensyn til sikkerhed og 
arbejdsmiljø 

02 Eleven kan vurdere almindeligt 
forekommende underlags beskaffenhed 
forud for udførelse af flisearbejde på gulv 
og væg 

04 Eleven kan anvende grundlæggende 
matematik, herunder beregne og 
konstruere vinkler samt geometriske 
figurer, til brug for opsætning af fliser, 
friser og dekorationer 

05 Eleven kan udføre vådrumssikring med 
egnede materialer efter gældende regler 

06 Eleven kan anvende egnet klæb og 
fugemateriale til udførelse af flisearbejde 
på gulv og væg 

07 Eleven kan anvende almindeligt 
forekommende materialer af keramik, glas 
og natursten til brug for flise og 
gulvarbejde 

08 Eleven kan udføre mindre formgivnings- 
og designopgaver ved flisearbejde på gulv 
og væg ud fra tekniske og æstetiske krav 

09 Eleven kan anvende værktøj til 
flisearbejde på gulv og væg samt skærende 
og slibende værktøj til bearbejdning af 
fliser i keramik, glas og natursten. 

10 Eleven kan udføre reparation af nye og 
gamle flise- og klinkeoverflader, herunder 
områder med vådrumssikring 
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Gulvteknik. 
01 Eleven kan planlægge og kvalitetssikre 
eget gulvarbejde herunder inddrage 
hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø 

02 Eleven kan udføre afsætning og 
nivellering til brug for gulvarbejde 

04 Eleven kan anvende materialer og 
værktøj til gulvarbejde samt udføre 
blanding af beton efter recept 

06 Eleven kan udføre slidlag med og uden 
fald 

09 Eleven kan udføre reparation af nye og 
gamle gulve, herunder reetablering af 
områder med vådrumssikring 

Byggepladsindretning og 
affaldshåndtering.  

02 Eleven kan udarbejde produktionskort i 
forbindelse med praktiske opgaver. 

03 Eleven kan i kendte situationer 
indsamle, sortere og bortskaffe affald fra 
mindre byggepladser under hensyn til love 
og regler samt ud fra ressource-, 
bæredygtigheds- og økonomiske 
betragtninger. 

04 Eleven kan i kendte situationer deltage i 
udarbejdelse af procedurer for håndtering, 
sortering og genanvendelse af byggeaffald. 

05 Eleven kan i kendte situationer vurdere 
behov for tilkaldelse af særligt uddannet 
personale til håndtering af person- og 
miljøfarligt bygge- og anlægsaffald. 

Byggeri og samfund. 

01 Eleven kan gøre rede for forskellige 
organisatoriske principper i virksomheden, 
herunder beslutningsprocesser og 
samarbejdsformer på forskellige niveauer 

02 Eleven får kendskab til samspillet 
mellem samfundets udvikling og 
udviklingen i virksomhederne, herunder de 
miljømæssige aspekter  

03 Eleven får kendskab til 
arbejdsmarkedets opbygning 

 

 

 

Kompetencemål 

Foretage et valg, af de kompetencemål for 
hovedforløbet jf. bekendtgørelsen om 
uddannelserne i den erhvervsfaglige 
fællesindgang bygge og anlæg i samråd 
med virksomheden og skolen inden 
afslutningen af forløbet. 

• Murer fagområde. 

• Flise fagområde. 

• Restaurering og renoverings 
fagområde. 

 

Arbejdsform 
I den teoretiske og praktiske del arbejder 
du enten i grupper eller alene med 
opgaverne. Ved dagens afslutning, er det 
en fælles opgave at rydde op. 

 

Evaluering 
Undervejs i forløbet evaluerer du sammen 
med faglæreren de praktiske og teoretiske 
mål og får i den sammenhæng løbende en 
personlig vejledning.  

Ved forløbets afslutning evaluerer du 
sammen med faglæreren de personlige mål 
og det samlede forløb.  

 

 

 

Indhold 
På 2. hovedforløb skal du arbejde med 
følgende: 

 

Teori 
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Bog: Materialelære Murerbogen, 6. udgave 

Beton: 

Side 60-66 samt  

Forbandter:  

Side141-146                     

Side 360-372 

 

Side 191-215 

Porebeton: 

Side 168-169  

 
Bog: Fliser & klinker  

Side 11-31       Produktkendskab.  

Side 33-40 Produktkendskab 

Side 41-47 Arbejdsmiljø 

Side 49-60 Gulvkonstruktioner 

Side 61-75 Underlag  

Side 77-99 Afsætning og udmåling 

Side101-105 Tildannelse  

Side 115-118 Sokkel og hulkel 

Side 119-124 Fugning 

Side 125-128   Reparation 

Andet: 

• Cement og beton (Ålborg Portland) 

• Diverse brochurer fra producenter 
af flise-klæb og 
vådrumsbehandlinger. 

Tegninger 

Du skal i samråd med din lærer tegne 
opgaven i AutoCAD inden for de rammer 
der udstikkes. Plan, facader og snit. 

Digitalt byggeri 

Du skal udføre produktionskort med 
tilhørende dokumenter, bl.a. APV, tidsplan 
samt mængdeberegning. 

Byggeri og samfund 

Du skal udføre en skematisk redegørelse 
for forskellige organisatoriske principper i 
virksomheden. 

 

Praktik 

I praktikdelen arbejdes med følgende 
områder: 

Flisearbejde 

Planlægning og vurdering af flisearbejde. 

Udførelse af grundlæggende opmåling og 
disponering af vægflader. 

Udførelse af flisearbejde i indad- og 
udadgående hjørner. 

Tildannelse af beklædning omkring rør og 
gulvafløb. 

Udførsel af vådrumsbehandling på 
vægflader. 

Reparation af fliser i vådrum. 

Udførelse af en tilfredsstillende finish. 

Gulvarbejde 

Udførsel af slidlag/afretningslag med og 
uden fald. 

Planlægning og vurdering af klinkearbejde. 

Udførelse af grundlæggende opmåling og 
disponering af gulvflader. 

Udføre tildannelse af klinker omkring 
hjørner samt rør og afløb. 

Udførelse af vådrumsbehandling på 
gulvflader. 

Udførelse af en tilfredsstillende finish. 

Murearbejde 

Du skal udføre anlæg efter dine tegninger. 

Opmuring af halvstensmur, helstensmur 
samt 100mm multipladevægge, opmuret i 
limmørtel. 

Udførelse af blankt murværk med 
efterfølgende fugning. 

Pudsearbejde 

Du skal udføre grov – samt finpudsning. 
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3. hovedforløb 

INTRO  
HF3/2015 
 

Indledning 

På dette hovedforløb lægges der specielt 
vægt på: 

▪ Projekt beskrivelse/valg. 

▪ Murerteknik. 

▪ Puds og overfladebehandling. 

▪ Fliseteknik. 

▪ Gulvteknik. 

▪ Tegning. 

▪ Digitalt byggeri. 

▪ Byggeri og energiforståelse. 

▪ Byggeri og samfund 

▪ Systemstillads. 

▪ Byggepladsindretning og 
affaldshåndtering 

▪ Valgfag/Fagområde. 

▪ Den endelige færdiggørelse og finish af 
praktikopgaven. 

 

Hovedforløbets varighed: 
10 uger. 

 

 
Målbeskrivelse 

Personlige mål 

▪ At du viser, du kan tilrettelægge og 
udføre mure, gulv og flisearbejde. 

▪ At du viser, hvor god du er til at 
tilrettelægge dit arbejde. 

▪ At du viser, hvor god du er til at holde 
orden på arbejdsstedet. 

▪ At du viser, i hvilken grad du tager del i 
de fælles opgaver på hovedforløbet. 

▪ At du viser, i hvilken grad du hjælper 
de andre elever. 

Mål for teorifag/projekt.  

▪ At du kan redegøre for de regler, 
normer, bestemmelser og anvisninger, 
der er gældende for arbejdets 
udførelse og kvalitet. 

▪ At du kan redegøre for de regler, 
normer, bestemmelser og anvisninger, 
der har betydning for tilrettelæggelsen 
samt for kvaliteten igennem proces-
forløbet indtil det endelige resultat. 

▪ At du på avanceret niveau får indsigt i 
underlagets betydning for den 
efterfølgende gulv- og vægbeklædning. 

▪ At du får indsigt i vådrumsbehand-
lingens betydning. 

▪ At du får indsigt i diverse flise- og 
klinkebeklædningers egnethed. 

▪ At du aktivt medvirker i forbindelse 
med det arbejdsmiljø og den sikkerhed, 
der er forbundet med at arbejde i en 
virksomhed og de dermed forbundne 
forskellige påvirkninger i det daglige 
arbejde. 

Mål for praktikfag 

▪ Du skal kunne tilrettelægge og udføre 
almindeligt forekommende gulv - og 
flisearbejde. 

▪ Du skal kunne tilrettelægge og udføre 
almindeligt forekommende 
murearbejde. 

▪ Du skal kunne udføre 
vådrumsbehandling. 

▪ Du skal indøve tildannelse af klinker og 
fliser med mekanisk værktøj. 

▪ Du skal vænnes til at bruge personlige 
værnemidler i relation til maskinbear-
bejdning. 
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Målpinde 

Murerteknik. 

01 Eleven kan planlægge, mængdeberegne 
og kvalitetssikre eget murearbejde.  

02 Eleven kan udføre anlæg efter tegning 
ud fra de almindeligt forekommende 
forbandter.  

03 Eleven kan udføre almindelige 
grundlæggende murværkskonstruktioner 
med tegl-, porebeton- og 
letklinkerprodukter. 

04 Eleven kan udføre og begrunde 
anvendelsen af, trykkede fuger og 
skrabefuger  

06 Eleven kan overholde gældende regler 
og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med 
anvendelse og bearbejdning af forskellige 
opmuringsmaterialer.  

07 Eleven kan kommunikere om 
mureteknik under anvendelse af fagets 
terminologi. 

08 Eleven kan søge relevant information 
om murværkskonstruktioner under 
anvendelse af elektroniske medier. 

09 Eleven kan kvalitetssikre det færdige 
arbejde.  

10 Eleven kan udføre grundlæggende 
tegninger af murværkskonstruktioner 
under anvendelse af et CAD-program. 

11 Eleven kan planlægge, mængdeberegne 
og kvalitetssikre eget murearbejde. 

Puds og overfladebehandling. 

01 Eleven kan planlægge og vurdere 
pudsearbejde og overfladebehandling, 
hensigtsmæssigt under hensyn til tid, 
materialer, værktøj, arbejdsmiljø og 
håndtering af bygningsaffald. 

02 Eleven kan udføre udkast og grovpuds, 
under hensyntagen til underlagets 
beskaffenhed og nødvendigheden af 
forudgående behandling. 

03 Udføre finpuds og filtsning under 
hensyntagen til underlagets beskaffenhed 
og nødvendigheden af forudgående 
behandling.  

05 Eleven kan kvalitetssikre det færdige 
arbejde 

Fliseteknik. 

01 Eleven kan planlægge og kvalitetssikre 
eget flisearbejde på gulv og væg, herunder 
inddrage hensyn til sikkerhed og 
arbejdsmiljø 

02 Eleven kan vurdere almindeligt 
forekommende underlags beskaffenhed 
forud for udførelse af flisearbejde på gulv 
og væg 

04 Eleven kan anvende grundlæggende 
matematik, herunder beregne og 
konstruere vinkler samt geometriske 
figurer, til brug for opsætning af fliser, 
friser og dekorationer 

05 Eleven kan udføre vådrumssikring med 
egnede materialer efter gældende regler 

06 Eleven kan anvende egnet klæb og 
fugemateriale til udførelse af flisearbejde 
på gulv og væg 

07 Eleven kan anvende almindeligt 
forekommende materialer af keramik, glas 
og natursten til brug for flise og 
gulvarbejde 

08 Eleven kan udføre mindre formgivnings- 
og designopgaver ved flisearbejde på gulv 
og væg ud fra tekniske og æstetiske krav 

09 Eleven kan anvende værktøj til 
flisearbejde på gulv og væg samt skærende 
og slibende værktøj til bearbejdning af 
fliser i keramik, glas og natursten. 

Gulvteknik. 
01 Eleven kan planlægge og kvalitetssikre 
eget gulvarbejde herunder inddrage 
hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø 

03 Eleven kan udføre opsætning af 
forskalling, armering, støbning og 
færdiggørelse af vådrumsbund efter 
gældende anvisning 

04 Eleven kan anvende materialer og 
værktøj til gulvarbejde samt udføre 
blanding af beton efter recept 

05 Eleven kan planlægge og udføre 
eksempler på gulvopbygning med 
radonsikring og overgang til fundament 

06 Eleven kan udføre slidlag med og uden 
fald 
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07 Eleven kan vurdere, disponere og 
bearbejde gulvflader til brug for 
nedlægning af klinker og fliser 

08 Eleven kan udføre indstøbning af afløb, 
rørføringer, kloaker og installationer i 
gulvopbygninger 

Tegning. 

01 Eleven kan vurdere og bearbejde 
almindeligt forekommende 
tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser.  

02 Eleven forstår tegningens og skitsens 
funktion.  

03 Eleven kan udføre tegning i forskellige 
tegningsformer i målestoksforhold i 
relation til bygnings- og 
konstruktionstegninger, herunder dobbelt 
retvinklet projektionstegning, snit og 
isometri.  

04 Eleven kan udføre tegninger ved 
anvendelse af digitale tegne programmer. 

Digitalt byggeri. 

01 Eleven har kendskab til begreber og 
metoder, der er nødvendige for digital 
kommunikation på byggepladser, herunder 
overordnede begreber i det digitale 
byggeri.   

02 Eleven kan udarbejde produktionskort i 
forbindelse med praktiske opgaver. 

03 Eleven kan anvende elektronisk 
kommunikation og informationsindsamling 
på grundlæggende niveau.   

04 Eleven kan betjene generelle funktioner 
i informationsteknologiske værktøjer til 
tekst- og talbehandling samt forstå 
nytteværdien af brugen af disse IT-
værktøjer i byggeriet 

06 Eleven forstår begreber og metoder, der 
er nødvendige for anvendelse af 
computere til opgaveløsning indenfor 
undervisningens mål.  

07 Eleven kan redegøre for de generelle 
krav til arbejdsmiljø i forbindelse med 
indretning og anvendelse af en 
computerarbejdsplads.  

08 Eleven har kendskab til metoder for 
sikring af data tab og generel it sikkerhed, 
herunder backup. 

Byggeri og energiforståelse. 

01 Eleven har kendskab til de klimapolitiske 
mål, og hvilken betydning de har for 
byggeriet nu og fremover.  

02 Eleven har kendskab til, hvad der forstås 
ved bæredygtigt byggeri.  

03 Eleven har kendskab til 
varmetabsberegning og isolans.  

04 Eleven kan foretage beregning af 
dugpunkt.  

05 Eleven har forståelse for hvilken 
betydning korrekt udført 
konstruktionsopbygning, med særlig fokus 
på knudepunkter, har for bygningers 
energiforbrug. 

06 Eleven kan udføre energirigtige 
konstruktioner i samarbejde med andre 
faggrupper.  

07 Eleven kan anvende digitale værktøjer 
til brug for eget arbejde med energirigtige 
konstruktioner. 

Byggeri og samfund. 

01 Eleven får kendskab til innovations- og 
iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.  

02 Eleven kan gøre rede for 
etableringsforhold, herunder 
virksomhedens daglige drift, 
finansieringsmuligheder, og for vilkår ved 
virksomhedens ophør.  

03 Eleven kan planlægge og tilrettelægge 
eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en 
selvevaluering ud fra plan, proces og 
arbejdsresultatet under hensyn til 
gældende standarder og normer.  

04 Eleven kan søge, finde og bearbejde 
informationer til brug ved produktionens 
eller serviceydelsens planlægning og 
udførelse, herunder anvende IT-udstyr til 
planlægning af systematisk kvalitetskontrol 
og vedligehold. 

Systemstillads. 

01 Eleven kan efter endt uddannelse 
selvstændigt og i samarbejde med andre 
opstille, ændre og nedtage ramme-, 
enkeltsøjle og rulle- og bukkestilladser, 
således at eleven kan arbejde med alle 
systemstilladser omfattet af 
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uddannelseskravet i henhold til 
Arbejdstilsynets aktuelle gældende regler 
og bekendtgørelse om arbejde med 
systemstilladser højere end 3 meter. 
Stilladsarbejdet omfatter stilladsopstilling, 
som den fremgår af leverandørens 
brugervejledning og branchevejledning 
"Standardblade for Stilladser" 

02 Eleven kan montere portalrammer, 
skærme, net, presenninger, konsoller, 
skakte, gitter, dragere, blindrum, el hejs, 
udvendige opgange, rør og koblinger samt 
redegøre for de foranstaltninger, der skal 
træffes. 

Byggepladsindretning og 
affaldshåndtering. 

01 Eleven kan foretage funktionel 
planlægning og indretning af en mindre 
byggeplads under hensyntagen til 
velfærdsordninger, adgangsveje, 
afskærmninger, affaldssortering og 
vinterforanstaltninger.  

02 Eleven kan under normal arbejdsindsats 
sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade 
på materialer og konstruktioner før, under 
eller efter arbejdets udførelse. 

03 Eleven kan i kendte situationer 
indsamle, sortere og bortskaffe affald fra 
mindre byggepladser under hensyn til love 
og regler samt ud fra ressource-, 
bæredygtigheds- og økonomiske 
betragtninger.  

04 Eleven kan i kendte situationer deltage i 
udarbejdelse af procedurer for håndtering, 
sortering og genanvendelse af byggeaffald. 

05 Eleven kan i kendte situationer vurdere 
behov for tilkaldelse af særligt uddannet 
personale til håndtering af person- og 
miljøfarligt bygge- og anlægsaffald. 

Kompetencemål 

Arbejde med et af de valg, af de 
kompetencemål for hovedforløbet jf. 
bekendtgørelsen om uddannelserne i den 
erhvervsfaglige fællesindgang bygge og 
anlæg i samråd med virksomheden og 
skolen inden afslutningen af 2 hovedforløb. 

• Murer fagområde. 

• Flise fagområde. 

• Restaurering og renoverings 
fagområde. 

• Tag fagområde. 

• Energi fagområde. 
 

 

Arbejdsform 
I den teoretiske og praktiske del arbejder 
du enten i grupper eller alene med 
opgaverne. Ved dagens afslutning, er det 
en fælles opgave at rydde op. 

Evaluering 

Undervejs i forløbet evaluerer du sammen 
med faglæreren de praktiske og teoretiske 
mål og får i den sammenhæng løbende en 
personlig vejledning.  
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INTRO  
4.HF version 8 
 

Indledning 

Hovedforløbets varighed: 
10 uger = 50 dage. 
 

På dette hovedforløb lægges der 
specielt vægt på: 

▪ Projekt beskrivelse/valg. 

▪ Fagområde 

▪ Digitalt byggeri. 

▪ Murerteknik. 

▪ Tagarbejde. 

▪ Restaurering. 

▪ Tegning. 

▪ Byggepladsindretning 

▪ Den endelige færdiggørelse og 
finish af praktikopgaven. 

 

Hovedforløbet består af 
uddannelsesspecifikkefag, obligatoriske 
uddannelsesspecifikke fag og dit 
fagområde. 
 
Alle fag skal gennemføres og bestås. 
Dette gælder følgende fag: 
 
 
 

 
 

Uddannelsesspecifikkefag: 
 
Byggepladsindretning og 
affaldshåndtering 0,2 uge  
Fagnr: 10959 
 
Byggeri og samfund 1,0 uge 
Fagnr: 10107 
 
Byggeri og arbejdsmiljø 1,0 uge 
Fagnr: 10963 
 
Obligatoriske uddannelsesspecifikke 
fag: 
 
Murerteknik 1,0 uge 
Fagnr: 12750 
 
Puds og overfladebehandling 0,2 uge 
Fagnr: 12757 
 
Tagarbejde 1,0 uge 
Fagnr: 10554 
 
Restaurering 0,2 uge 
Fagnr: 10555 
 
Tegning 0,2 uge 
Fagnr: 12897 
 
Digitalt byggeri 0,2 uge 
Fagnr: 3230 
 
Valgfri Specialefag  
 
Valgfagskatalog 1,0 uge 
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Fagområder: 

 
Murer Fagområde 

Gavle og gesimser – renovering 
2,0 uge Fagnr: 10580 
Murværk – overlukninger 
2,0 uge Fagnr: 15604 
 

Flise Fagområde 

Fliseteknik, materialer og natursten 
2,0 uge Fagnr: 10563 
 
Fliser, design og værktøj 
2,0 uge Fagnr: 15606 
 
Energi Fagområde 
 
Energi – konstruktioner 
2,0 uge Fagnr: 15609 
 
Energi – materialer 
2,0 uge Fagnr: 10569 
 
Restaurering og renoverings 
Fagområde 
 
Overlukninger, gesims og 
facadeudsmykning 
2,0 uge Fagnr: 15611 
 
Puds, overfladebehandling og fuge 
2,0 uge Fagnr: 15612 
 
Tag Fagområde 
 
Oplægning af tegl og betontagsten 
2,0 uge Fagnr: 15615 
 
Tagarbejde, opmuring af skorsten og 
gavl 
2,0 uge Fagnr: 15617 
 
 
 

Målbeskrivelse 

Personlige mål 

▪ Du viser, du kan tilrettelægge og 
udføre dit projekt på HF4 på et 
mere selvstændigt niveau end 
tidligere i din mureruddannelse. 

▪ Du viser, hvor god du er til at 
planlægge dit arbejde i teori og 
praktik. 

▪ Du viser, hvor god du er til at holde 
orden på arbejdsstedet(skolen). 

▪ Du viser, i hvilken grad du tager del 
i de fælles opgaver på 
hovedforløbet. 

▪ Du viser, i hvilken grad du hjælper 
de andre elever. 

 
Mål for praktikfag 

▪ Du viser, du kan udføre tagarbejde 
oplægning af tag, rygning, grat og 
skotrende 

▪ Du skal selvstændigt og i 
samarbejde med andre, kunne 
planlægge, udføre og vurdere  
anlæg, opmuring, 
overfladebehandling og tagarbejde 
ved nybyggeri, tilbygning, 
ombygning og restaurering, 
herunder anvende 
afstivningsmetoder. 

▪ Du viser, du kan planlægge, udføre 
og vurdere, byggepladsindretning 
materialebestilling, udføre 
kvalitetskontrol, APV og anvender 
hensigtsmæssige arbejdsgange 
med henblik på at forebygge 
belastninger. Samt forholder dig til, 
hvordan arbejdsmiljøproblemer kan 
løses. 

▪ Du viser ved bruge af vådskærer, at 
anvende personlige værnemidler i 
forhold til gældende regler for 
arbejdsmiljø. 

▪ Du udføre dagligt nødvendig 
oprydning og rengøring, i og 
omkring dit arbejdsområde og 
fælles byggeplads områder. 
Du tager hensyn til egen og andres, 
sikkerhed og velvære 
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Uddannelsesspecefike fag: 

Byggepladsindretning og 
affaldshåndtering (Fagnr: 10959) 
 
1   Eleven kan foretage funktionel 
planlægning og indretning af en mindre 
byggeplads under hensyntagen til 
velfærdsordninger, adgangsveje, 
afskærmninger, affaldssortering og 
vinterforanstaltninger 
 
2   Eleven kan under normal 
arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke 
kan volde skade på materialer og 
konstruktioner før, under eller efter 
arbejdets udførelse 
 
3   Eleven kan i kendte situationer 
indsamle, sortere og bortskaffe affald 
fra mindre byggepladser under hensyn 
til love og regler samt ud fra ressource-, 
bæredygtigheds- og økonomiske 
betragtninger 
 
4   Eleven kan i kendte situationer 
deltage i udarbejdelse af procedurer for 
håndtering, sortering og genanvendelse 
af byggeaffald 
 
5   Eleven kan i kendte situationer 
vurdere behov for tilkaldelse af særligt 
uddannet personale til håndtering af 
person- og miljøfarligt bygge- og 
anlægsaffald 
 

Byggeri og samfund (Fagnr: 10107) 
 
1   Eleven kan gøre rede for forskellige 
organisatoriske principper i 
virksomheden, herunder 
beslutningsprocesser og 
samarbejdsformer på forskellige 
niveauer 
 
2   Eleven får kendskab til samspillet 
mellem samfundets udvikling og 
udviklingen i virksomhederne, herunder 
de miljømæssige aspekter 
 
3   Eleven får kendskab til 
arbejdsmarkedets opbygning 
 
4   Eleven får kendskab til forskellige 
sociale systemer, herunder 

virksomheder og organisationer og 
deres indbyrdes regulering i det 
fagretslige system 
 

Byggeri og arbejdsmiljø  
(Fagnr: 10963) 
 
1   Eleven kan bidrage til 
bestræbelserne på at skabe det bedst 
mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse 
i og gennemførelse af 
arbejdspladsvurderinger (APV) 
 
2   Eleven kan anvende 
arbejdspladsbrugsanvisninger til brug 
for substitution med henblik på at 
forebygge arbejdsskader 
 
3   Eleven kan anvende viden om det 
fysiske, kemisk-biologiske og 
psykosociale arbejdsmiljø til at 
tilrettelægge hensigtsmæssige 
arbejdsgange med henblik på at 
forebygge belastninger 
 
4   Eleven kan identificere og beskrive 
årsager til problemer i arbejdsmiljøet, 
samt kan forholde sig til, hvordan 
arbejdsmiljøproblemer kan løses eller 
forebygges, blandt andet ved at 
inddrage arbejdsmiljøaktørerne, 
herunder branchearbejdsmiljøråd, 
Arbejdstilsynet og 
bedriftssundhedstjeneste m.v. 
 
5   Eleven har kendskab til og kan 
deltage i arbejdet med arbejdsmiljø- og 
miljøstyringssystemer 
 
 
 

 
Obligatoriske 
uddannelsesspecifikke 
fag: 

Murerteknik (Fagnr: 12750) 
 
1   Eleven kan planlægge, 
mængdeberegne og kvalitetssikre eget 
murearbejde 
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2   Eleven kan udføre anlæg efter 
tegning ud fra de almindeligt 
forekommende forbandter 
 
3   Eleven kan udføre almindelige 
grundlæggende 
murværkskonstruktioner med tegl-, 
porebeton- og letklinkerprodukter 
 
4   Eleven kan udføre og begrunde 
anvendelsen af, trykkede fuger og 
skrabefuger 
 
5   Eleven kan anvende rensemidler til 
rensning af murværk Udføres ikke 
 
6   Eleven kan overholde gældende 
regler og sikkerhedsforskrifter i 
forbindelse med anvendelse og 
bearbejdning af forskellige 
opmuringsmaterialer 
 
6   Eleven kan overholde gældende 
regler og sikkerhedsforskrifter i 
forbindelse med anvendelse og 
bearbejdning af forskellige 
opmuringsmaterialer 
 
7   Eleven kan kommunikere om 
mureteknik under anvendelse af fagets 
terminologi 
 
8   Eleven kan søge relevant 
information om murværkskonstruktioner 
under anvendelse af elektroniske 
medier 
 
9   Eleven kan kvalitetssikre det færdige 
arbejde 
 
10   Eleven kan udføre grundlæggende 
tegninger af murværkskonstruktioner 
under anvendelse af et CAD-program 
 
11   Eleven kan planlægge, 
mængdeberegne og kvalitetssikre eget 
murearbejde 
 

Puds og overfladebehandling 
(Fagnr: 12757) 
 
1   Eleven kan planlægge og vurdere 
pudsearbejde og overfladebehandling, 
hensigtsmæssigt under hensyn til tid, 
materialer, værktøj, arbejdsmiljø og 
håndtering af bygningsaffald 

2   Eleven kan udføre udkast og 
grovpuds, under hensyntagen til 
underlagets beskaffenhed og 
nødvendigheden af forudgående 
behandling 
 
3   Udføre finpuds og filtsning under 
hensyntagen til underlagets 
beskaffenhed og nødvendigheden af 
forudgående behandling 
 
4   Eleven kan udføre reparation af 
puds og overfladebehandling 
 
5   Eleven kan kvalitetssikre det færdige 
arbejde 
 

Tagarbejde (Fagnr: 10554) 
 
1   Eleven kan planlægge og vurdere 
tagarbejde hensigtsmæssigt under 
hensyn til tid, materialer, værktøj, 
arbejdsmiljø og håndtering af 
bygningsaffald 
 
2   Eleven har kendskab til retningslinjer 
for tage oplagt med forskellige 
tagstensprodukter 
 
3   Eleven har kendskab til 
tagkonstruktionens forankring, 
taghældningens betydning for tæthed 
og nødvendigheden af ventilation af 
tagrummet 
 
4   Eleven kan vurdere 
sikkerhedsforskrifterne ved tagarbejde 
 
5   Eleven kan udføre oplægning af tag, 
rygning med og uden mørtel, grat og 
skotrende efter gældende anvisning, 
idet der arbejdes med udmåling af 
dækbredde, lægteafstand, oplægning 
og binding. Arbejdet udføres med 
gængs hugge-, klippe- og 
skæreværktøj 
 
6   Eleven kan kvalitetssikre eget 
arbejde 
 

Restaurering (Fagnr: 10555) 
 
1   Eleven kan anvende 
afstivningsmetoder til brug for 
restaurerings- og renoveringsopgaver. 
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Tegning (Fagnr: 12897) 
 
1   Eleven kan vurdere og bearbejde 
almindeligt forekommende 
tegningsmateriale og 
arbejdsbeskrivelser 
 
2   Eleven forstår tegningens og 
skitsens funktion 
 
3   Eleven kan udføre tegning i 
forskellige tegningsformer i 
målestoksforhold i relation til bygnings- 
og konstruktionstegninger, herunder 
dobbelt retvinklet projektionstegning, 
snit og isometri 
 
4   Eleven kan udføre tegninger ved 
anvendelse af digitale tegne 
programmer 
 

Digitalt byggeri (Fagnr: 3230) 
 
1   Eleven har kendskab til begreber og 
metoder, der er nødvendige for digital 
kommunikation på byggepladser, 
herunder overordnede begreber i det 
digitale byggeri. 
 
2   Eleven kan udarbejde 
produktionskort i forbindelse med 
praktiske opgaver. 
 
3   Eleven kan anvende elektronisk 
kommunikation og 
informationsindsamling på 
grundlæggende niveau. 
 
4   Eleven kan betjene generelle 
funktioner i informationsteknologiske 
værktøjer til tekst- og talbehandling 
samt forstå nytteværdien af brugen af 
disse IT-værktøjer i byggeriet 
 
5   Eleven har kendskab til 
datalovgivningen og registerloven. 
 
6   Eleven forstår begreber og metoder, 
der er nødvendige for anvendelse af 
computere til opgaveløsning inden for 
undervisningens mål. 
 
7   Eleven kan redegøre for de 
generelle krav til arbejdsmiljø i 
forbindelse med indretning og 

anvendelse af en 
computerarbejdsplads. 
 
8   Eleven har kendskab til metoder for 
sikring af data tab og generel it 
sikkerhed, herunder backup. 
 
 

Elevforudsætninger 

4.Hovedforløb er et forløb på avanceret 
niveau. 

Det indebærer at du tilrettelægger og 
udføre dit projekt på 4.HF på et mere 
selvstændigt niveau end tidligere i din 
mureruddannelse. 

 

Arbejdsform 

I den teoretiske del af projektarbejdet 
er arbejdsformen projektorganiseret, du 
samarbejder med din projektgruppe 
med løsning af arkitektur og 
produktionskort, men du udføre 
delelementer bl.a. tegninger og dit 
fagområde på projektet der kun er 
udført af dig. 

I den praktiske del af projektarbejdet 
er arbejdsformen projektorganiseret, du 
samarbejder med din projektgruppe 
med løsning af anlæg og evt. fælles 
konstruktioner som er aftalt med 
læreren, men du udføre delelementer 
bl.a. dit hovedhjørne, murerarbejde, 
fugearbejde, overfladebehandlinger og 
dit fagområde på projektet der kun er 
udført af dig. 

Ved dagens afslutning, er det en fælles 
opgave at rydde op, rengøre 
blandemaskine og vådskærer. 

Opgave udføres på baggrund af projekt 
oplæggets arbejdsbeskrivelse. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Hovedforløb. 

 

Bedømmelse 

Undervejs i forløbet vurdere du 
sammen med faglæreren de praktiske 
og teoretiske mål og får i den 
sammenhæng løbende vejledning.  

Ved forløbets afslutning vurdere du 
sammen med faglæreren de personlige 
mål og det samlede forløb bedømmes 
af lærer. 

 

Bedømmelse Faglige 
kompetencer: 

Dine kompetencer vil blive vurderet 
efter, i hvor høj grad du lever op til de 
mål, der er beskrevet under de enkelte 
uddannelsesspecifikke fag, 
obligatoriske uddannelsesspecifikke 
fag, dit fagområde og de personlige 
mål.  

Alle fag på 4.HF skal være bestået med 
minimum karakteren 02. 

 

I Bedømmelsen vil der indgå:  

▪ Alle dine afleverede opgaver og 
løsninger indgår i bedømmelsen af 
dit faglige niveau. 

▪ De faglige emner i 
målbeskrivelserne, hvordan du 
anvender udstyr/værktøj, finder 
informationer og anvender disse. 

▪ Hvordan du fuldfører din hverdag i 
forhold til sikkerhed for dig selv og 
andre, oprydning, samt dine evner 
til at fungere på en byggeplads. 

▪ Dit produktionskort / dokumentation. 

▪ Dit niveau for selvstændig løsning 
af problemstillinger i projektet. 

Bedømmelsen af dine faglige 
kompetencer bliver bedømt efter:    
7-trins skalaen. 

Personlige kompetencer: 

Dine personlige kompetencer vil blive 
evalueret i forhold til, hvordan du 
fungerer i de forskellige 
undervisningssituationer, og der vil 

blive evalueret i forhold til kompetencer, 
der er væsentlige for at kunne fungere 
på en arbejdsplads. 

 

I evalueringen vil indgå: 

▪ Dine evner til at samarbejde, 
herunder kommunikationsevne. 

▪ Dine evner og lyst til at tage ansvar 
og vise initiativ til at formulere og 
løse faglige og sociale opgaver og 
problemer. 

▪ Dine evner til at overholde aftaler og 
tid. 

 

Litteraturliste: 

Murerbogen: 
Relevante kapitler i forhold til 
målbeskrivelser og indhold på 
4.Hovedforløb. 
 
Puds før og nu: 
Relevante kapitler i forhold til 
målbeskrivelser og indhold på 
4.hovedforløb.   
 
Fliser og klinker: 
Relevante kapitler i forhold til 
målbeskrivelser og indhold på 
4.Hovedforløb. 
 
Murerfagets tagbog: 
Relevante kapitler i forhold til 
målbeskrivelser og indhold på 
4.Hovedforløb.   
 
Andet: 
Diverse brochurer fra producenter. 
 

Fælles kompetencemål  
(Fagnr: 15429) 
 
1   Eleven kan genkende og navngive 
forskellige stilarter inden for arkitektur 
og design og er opmærksom på de 
æstetiske kvaliteter i det murede 
byggeri. 
 
2   Eleven kan informationssøge om 
lovkrav, produkter, arbejdsprocesser, 
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påvirkninger og reguleringer af faget og 
byggebranchen. 
 
3   Eleven kan gøre rede for, hvilken 
betydning de sociale, økonomiske og 
politiske kræfter har for den aktuelle 
samfundsudvikling og udviklingen i 
virksomhederne, herunder de 
miljømæssige konsekvenser. 
 
4   Eleven kan redegøre for 
arbejdsmarkedets opbygning, 
overenskomstmæssige forhold og det 
fagretlige system. 
 
5   Eleven kan kommunikere og 
samarbejde med kunder og byggeriets 
aktører samt arbejde med innovative 
processer og vise kendskab til 
iværksætteri. 
 
6   Eleven kan redegøre for, hvad det 
betyder at indgå i 
arbejdsmiljøorganisationen på 
byggepladsen og i virksomheden. 
 
7   Eleven kan arbejde med kold asfalt, 
bitumen, i overensstemmelse med 
Arbejdstilsynets uddannelseskrav. 
 
8   Eleven kan opstille, ændre og 
nedtage systemstillads i 
overensstemmelse med 
Arbejdstilsynets uddannelseskrav. 
 
9   Eleven kan planlægge og arbejde ud 
fra udleverede tegninger og 
arbejdsbeskrivelser. 
 
10   Eleven kan foretage kvalitetssikring 
af sit eget arbejde. 
 
11   Eleven kan udføre alle fagligt 
relaterede matematiske beregninger. 
 
12   Eleven kan udføre almindeligt 
forekommende murværkskonstruktioner 
ved nybyggeri, byfornyelse, renovering 
og restaurering. 
 
13   Eleven kan udføre almindeligt 
forekommende opbygning af 
gulvkonstruktioner i ikke-organiske 
materialer. 
 

14   Eleven kan udføre konstruktion og 
underlag for fliser på gulv og væg. 
 
15   Eleven kan udføre gulv- og 
vægbeklædning i fliser ved nybyggeri, 
renovering og restaurering. 
 
16   Eleven kan udføre 
overfladebehandling ved nybyggeri, 
renovering og restaurering. 
 
17   Eleven kan udføre tagarbejde med 
tegl og betonprodukter ved nybyggeri, 
renovering og restaurering. 
 
18   Eleven kan udføre 
energibesparende konstruktioner. 
 
19   Eleven kan anvende murerfagets 
materialer og intelligente materialer 
samt vise kendskab til deres 
egenskaber. 
 
 

Fagområde mål: 

 

Er beskrevet i hvert sit bilag: 
 

▪ Murer Fagområde  
Bilag 1 

▪ Flise Fagområde  
Bilag 2 

▪ Energi Fagområde  
Bilag 3 

▪ Restaurering og renoverings 
Fagområde  
Bilag 4 

▪ Tag Fagområde  
Bilag 5 



4. Hovedforløb. 

 

Murer fagområde HF4 

 

Gavle og gesimser - renovering 
2,0 uge (Fagnr: 10580) 
 
1   Eleven kan beskrive og udføre gavl 
og gesimskonstruktioner. 
 
2   Eleven kan planlægge, designe og 
udføre gavl- og gesimskonstruktioner 
 
4   Eleven kan redegøre for korrekt 
udførte gavlkonstruktioner, herunder 
hensyntagen til vindpåvirkning 
 
5   Eleven kan udføre murede gesimser 
for stråtag 
 
6   Eleven kan redegøre for de særlige 
forhold der gør sig gældende ved valg, 
udførelse og anvendelse af tagsten og 
mursten i forbindelse med gesimser, 
gavle og renovering. 
 
7   Anvende og tildanne materialer ved 
alt forekommende arbejde med 
gesimser, gavle og renovering, samt 
redegøre for materialeegenskaber i 
forbindelse med udførelsen. 
 
 
Du skal bygge og tegne -konstruktioner 
fra dit fagområde ind i projektet og 
dokumenter din viden i 
produktionskortet (eller i bilag til 
produktionskortet), så du opfylder 
fagområdets mål beskrivelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilag 1 
 
Murværk - overlukninger 
2,0 uge (Fagnr: 15604) 
 
1   Eleven kan konstruere, og udføre 
overlukninger udført som stik- eller 
bueskonstruktioner under hensyntagen 
til murerfagets traditioner 
 
2   Eleven kan planlægge arbejdet med 
overlukninger, således at det sker 
under overholdelse af de gældende 
arbejdsmiljømæssige regler 
 
3   Eleven kan udføre murværk som 
konsolophængt murværk 
 
4   Eleven har kendskab til de specielle 
konstruktionsmæssige forhold der er 
gældende for konsolophængt murværk 
 
5   Eleven dokumenterer viden om 
korrekt fugtsikring over åbninger 
 
6   Eleven kan udføre konstruktioner, 
som i særlig grad inddrager designet og 
det tekniske element, herunder at 
redegøre for de æstetiske overvejelser i 
forbindelse med udførelsen af 
overlukninger 
 
7   Eleven kan, ud fra vurdering af 
materiale og opgave, vælge og 
anvende skærende værktøj, samt 
opdatere sin viden om værktøj, dets 
begrænsninger og muligheder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eksempel 
Du skal i dit projekt på HF4 selv forme ca. 20-25% af de teoretiske og praktiske 
løsninger som svare til dit fagområde, efter målbeskrivelsen.  

På din hovedopgave som du bygger i praktik, tegner i teori og beskriver i 
produktionskortet, bestemmer du selv design, men følgende konstruktioner skal 
være med i din opgave: 

Gavl og gesimskonstruktioner; murede gesims; tagsten og mursten i forbindelse 
med gesimser og gavle; overlukninger; stik- eller bueskonstruktioner; 
konsolophængt murværk; fugtsikring over åbninger. 
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Flise fagområde HF4 

 

Fliseteknik, materialer og 
natursten 2,0 uge (Fagnr: 10563) 
 
1   Eleven kan anvende og tildanne 
materialer ved alt forekommende 
arbejde med keramiske fliser på gulv 
og væg 
 
2   Eleven kan redegøre for 
materialers egenskaber og 
anvendelse i forbindelse med 
udførelsen af flisearbejde med 
keramiske fliser 
 
3   Eleven kan redegøre for 
almindeligt forekommende 
naturstens materialeegenskaber 
 
4   Eleven kan udvælge og anvende 
underlag, klæber og fugemørtler i 
forhold til en given natursten 
 
5   Eleven kan udføre almindeligt 
forekommende arbejde i fliser af 
natursten 
 
6   Eleven kan udføre 
overfladebehandling af 
naturstensarbejde med egnede 
plejemidler og vejlede i 
vedligeholdelse af flader af natursten 
 
7   Eleven kan redegøre for forhold i 
forbindelse med planlægning og 
kvalitetssikring af 
naturstensarbejder på gulv og væg 
 
8x   Eleven kan anvende viden om 
anbefalinger og lovgivning til 
rådgivning af kunder inden for valg 
af overflader i vådrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 2 
 

Fliser, design og værktøj 
2,0 uge (Fagnr: 15606) 
 
1   Eleven kan redegøre for aktuelle 
strømninger i stil og produktudvalg der 
har betydning for arbejdet med fliser og 
vådrum 
 
2   Eleven kan opmåle og disponere 
gulv- og vægfelter som indeholder 
designelementer 
 
3   Eleven kan udføre avancerede 
geometriske figurer til brug for 
flisearbejde på gulv og væg 
 
4   Eleven kan, ud fra tekniske og 
æstetiske overvejelser, anvende 
specialprodukter, designkomponenter 
og tilbehør til udførelse af flisearbejde 
på gulv og væg 
 
5   Eleven kan udvælge, anvende og 
vedligeholde specialværktøj, herunder 
skærende og slibende værktøj til 
flisearbejde på gulv og væg 
 
6   Eleven kan redegøre for sikkerhed 
og arbejdsmiljøkrav i forbindelse med 
anvendelsen af slibende og skærende 
værktøj 
 
7   Eleven kan, ud fra vurdering af 
materiale og opgave, vælge og 
anvende skærende og slibende 
specialværktøj 
 
8x   Eleven kan fremkomme med og 
udføre begrundede forslag til 
forbedringer af arbejdsprocesser og 
værktøjer inden for flisearbejde på væg 
og gulv 
 
9x   Eleven kan, på baggrund af viden 
om bygningskultur, æstetik og design 
udføre, formidle og vejlede omkring 
innovative designløsninger inden for 
flisearbejde. 
 
  

Målbeskrivelser med x skal sammen 
med øvrige målbeskrivelser opfyldes 
af elever på talentspor. 

X = Talentspor 



4. Hovedforløb. 

 

Energi fagområde HF4 

 

Energi - konstruktioner  
2,0 uge (Fagnr: 15609) 
 
1   Eleven kan redegøre for 
konstruktionssammensætninger, der 
anvendes til energirenovering og 
energioptimering 
 
2   Eleven kan redegøre for faktorer 
som har indflydelse på 
bygningskonstruktioners 
holdbarhed i forhold til levetid og 
pris 
 
3   Eleven kan redegøre for faktorer 
som har indflydelse på en given 
konstruktions pris 
 
4   Eleven kan deltage ved 
udførelsen af almindeligt 
forekommende og tværfaglige 
konstruktionsløsninger 
 
5   Eleven kan vurdere energirigtige 
konstruktioners bygbarhed i forhold 
til eget fagområde 
 
6   Eleven kan vurdere energirigtige 
konstruktioners bygbarhed i forhold 
til eget fagområde 
 
7   Eleven kan redegøre for 
ændringer i konstruktioners fysiske 
rammer ved almindeligt 
forekommende energirenoveringer 
 
8   Eleven kan redegøre for de 
særlige forhold i forbindelse med 
planlægning og kvalitetssikring af 
energirenovering og 
energioptimering 
 
9   Udføre energirenovering med 
energireducerende konstruktioner i 
klimaskærm, terrændæk, fundament 
og tagkonstruktion 
 
10x   Eleven kan fremkomme med og 
udføre begrundede forslag til 
forbedringer af arbejdsprocesser og 
værktøjer inden for energirenovering 
med energireducerende 
konstruktioner 

Bilag 3 
Energi - materialer 
2,0 uge (Fagnr: 10569) 
 
1   Eleven kan redegøre for 
almindeligt forekommende 
materialers egenskaber i forhold til 
energi 
 
2   Eleven kan anvende og 
sammenbygge materialer ved 
almindeligt forekommende arbejde 
med energioptimering 
 
3   Eleven kan, ud fra tekniske og 
æstetiske overvejelser, anvende 
specialprodukter, 
designkomponenter og tilbehør til 
udførelse af energirenovering og -
optimering 
 
4   Eleven kan følge 
producentanvisninger og udføre 
indmuring, klæbning, limning og 
montage af teglprodukter i 
energirigtige konstruktioner 
 
5   Eleven kan redegøre for 
procedure ved montage af 
isoleringsprodukter i energirigtige 
konstruktioner 
 
6   Eleven kan udvælge, anvende og 
vedligeholde specialværktøj til brug 
for energirigtigt byggeri 
 
7   Kan søge informationer om 
intelligente byggematerialer, der 
anvendes til energioptimering og 
renovering 
 
8   Eleven kan redegøre for 
sikkerhed og arbejdsmiljøkrav i 
forbindelse med anvendelsen af 
valgte materialer til energirenovering 
og optimering 
 
9x   Eleven kan, på baggrund af 
beregninger af bygningers 
energiforbrug formidle og vejlede 
kunder og samarbejdspartnere om 
energirigtige byggeløsninger og 
fremkomme med begrundede forslag 
til materialevalg 
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Du skal bygge og tegne -konstruktioner 

fra dit fagområde ind i projektet og 

dokumenter din viden i 

produktionskortet (eller i bilag til 

produktionskortet), så du opfylder alle 

fagområdets mål beskrivelser. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eksempel 
 
Du skal i dit projekt på HF4 selv forme ca. 20-25% af de teoretiske og 
praktiske løsninger som svare til dit fagområde, efter målbeskrivelsen.  
På din hovedopgave som du bygger i praktik, tegner i teori og beskriver i 
produktionskortet, bestemmer du selv design, men følgende konstruktioner 
skal være med i din opgave: 
 
Det meste af indholdet i energi fagområdet ifølge målbeskrivelserne 
indeholder skriftlig dokumentationer. 
 
Energirigtige konstruktioner; indmuring, klæbning, limning og montage af 
teglprodukter i energirigtige konstruktioner. 

Målbeskrivelser med x skal sammen 
med øvrige målbeskrivelser opfyldes 
af elever på talentspor. 
X = Talentspor 



4. Hovedforløb. 

 

Restaurering og 
renovering fagområde 
HF4 

 

Overlukninger, gesims og 
facadeudsmykning 
2,0 uge (Fagnr: 15611) 
 
1   Eleven kan genkende og redegøre 
for, stilperioder i udformningen af 
overlukninger, gesimser og 
facadeudsmykning 
 
2   Eleven kan udvælge og anvende 
mørteltyper til overlukninger, gesimser 
og facadeudsmykning 
 
3   Eleven kan redegøre for funktion og 
konstruktiv opbygning af gesims og 
overlukninger 
 
4   Eleven kan udføre opmåling, 
opmuring og trækning af gesims 
 
5   Eleven kan vælge materialer, 
værktøj og teknik til reparation af muret 
og trukket gesims 
 
6   Eleven kan udmåle, konstruere og 
opstille skabeloner til brug for murede 
overlukninger 
 
7   Eleven kan udføre almindeligt 
forekommende murede overlukninger 
 
8   Eleven kan vælge materialer, 
værktøj og teknik til reparation af 
udsmykning med tegl og puds 
 
9x   Eleven kan planlægge, udføre og 
evaluere elementer af en 
facaderenovering og argumentere for 
faglige valg med udgangspunkt i 
beregninger, stilperioder og 
bygningsarv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 4 
 
Puds, overfladebehandling og 
fuge 
2,0 uge (Fagnr: 15612) 
 
1   Eleven kan redegøre for metoder til 
fugtmåling i murværkskonstruktioner 
 
2   Eleven kan vurdere 
bæredygtigheden af et givent underlag 
for efterfølgende overfladebehandling 
 
3   Eleven kan udføre puds på væg og 
loft med traditionel opbygning af udkast, 
grov- og finpuds, ved renoverings og 
restaureringsopgaver 
 
4   Eleven kan udføre vandskuring, 
sækkeskuring, berapning og kalkning. 
 
5   Eleven kan udføre 
overfladebehandling med 
fabriksfremstillede pudssystemer 
 
6   Eleven kan blande og anvende 
indfarvede mørtler 
 
7   Eleven kan udvælge og blande 
mørtler til brug for restaurering 
 
8   Eleven kan vælge fuge ud fra 
tekniske, bygningskulturelle og 
æstetiske betragtninger 
 
9   Eleven kan udføre fugearbejde i 
forbindelse med restaurering eller 
renovering 
 
10x   Eleven kan fremkomme med og 
udføre begrundede forslag til 
forbedringer af arbejdsprocesser, 
værktøjer og materialer inden for puds- 
og fugearbejder 
 
11x   Eleven kan vurdere og formidle 
problemer vedr. overflader og puds 
samt fremkomme med begrundede 
løsninger til kunder, 
samarbejdspartnere og kollegaer 
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Du skal bygge og tegne -konstruktioner 
fra dit fagområde ind i projektet og 
dokumenter din viden i 
produktionskortet (eller i bilag til 
produktionskortet), så du opfylder alle 
fagområdets mål beskrivelser. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eksempel 
 
Du skal i dit projekt på HF4 selv forme ca. 20-25% af de teoretiske og praktiske 
løsninger som svare til dit fagområde, efter målbeskrivelsen.  
På din hovedopgave som du bygger i praktik, tegner i teori og beskriver i 
produktionskortet, bestemmer du selv design, men følgende konstruktioner skal 
være med i din opgave: 
 
Opmuring og trækning af gesims; konstruere og opstille skabeloner til murede 
overlukninger; udføre murede overlukninger; puds på væg og loft med traditionel 
opbygning af udkast, grov- og finpuds; udføre vandskuring, sækkeskuring, 
berapning og kalkning; fabriksfremstillede pudssystemer; blande og anvende 
indfarvede mørtler; udvælge og blande mørtler til brug for restaurering. 
 

Målbeskrivelser med x skal sammen 
med øvrige målbeskrivelser opfyldes 
af elever på talentspor. 

X = Talentspor 



4. Hovedforløb. 

 

Tag fagområde HF4 

 

Oplægning af tegl og 
betontagsten 
2,0 uge (Fagnr: 15615) 
 
1   Eleven kan udføre tagarbejde i 
henhold til gældende lovgivning 
 
2   Eleven kan redegøre for valg af 
tagstenstype til en given tagflade 
 
3   Eleven kan udføre tagdækning ved 
skotrender, grater og rygninger med og 
uden mørtel 
 
4   Eleven kan udføre tagdækning på 
tagflader med alle former tagsten 
 
5   Eleven kan udføre tagdækning ved 
skotrender, grater og rygninger med og 
uden mørtel 
 
6   Eleven kan anvende og tildanne 
materialer ved alt forekommende 
arbejde med tag, gavle, og skorstene, 
samt redegøre for materialeegenskaber 
i forbindelse med udførelsen 
 
7   Eleven kan planlægge, udføre, 
opmåle oplægning af tag, opmuring af 
skorstene og gavle, herunder valg af 
egnet undertag samt brandsektionering 
 
8   Eleven kan redegøre for særlige 
krav og udføre opsætning ved brugen 
af et tagstillads 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilag 5 
 
Tagarbejde, opmuring af skorsten 
og gavl 
2,0 uge (Fagnr: 15617) 
 
1   Elev kan planlægge og udmåle 
opmuring af skorsten og gavle i 
forbindelse med tagarbejde 
 
2   Eleven kan opmure gavle og 
skorstene efter fra gældende regler og 
anvisninger 
 
3   Eleven kan mure brandkam iht. 
gældende regler og anvisninger 
 
4   Eleven kan udføre alle former 
reparationsarbejde i forbindelse med 
tag, gavle og skorstensarbejde 
 
5   Eleven kan kvalitetssikre eget 
arbejde 
 
6   Eleven kan anvende alle former 
klippe og skæremaskiner, både 
udførsel og sikkerhedsmæssigt iht. 
regler anvisninger 
 
7   Eleven kan håndtere bygningsaffald 
og affaldssortering 
 
8   Eleven kan renovere og reparere 
undertage samt tagbelægninger, 
skorstene og gavle efter gældende 
regler 
 
9   Eleven kan udføre kvalitetssikring ud 
fra givne krav 
 
10   Eleven kan overholde gældende 
sikkerhedsforskrifter samt lov og miljø 
krav ved udførelse af tagarbejde 
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Du skal bygge og tegne -konstruktioner 
fra dit fagområde ind i projektet og 
dokumenter din viden i 
produktionskortet (eller i bilag til 
produktionskortet), så du opfylder alle 
fagområdets mål beskrivelser. 
 
 

 

Eksempel 
 
Du skal i dit projekt på HF4 selv forme ca. 20-25% af de teoretiske og praktiske 
løsninger som svare til dit fagområde, efter målbeskrivelsen.  
På din hovedopgave som du bygger i praktik, tegner i teori og beskriver i 
produktionskortet, bestemmer du selv design, men følgende konstruktioner skal 
være med i din opgave: 
 
Tagarbejde; tagdækning ved skotrender, grater og rygninger; opmuring af 
skorstene og gavle; mure brandkam; renovere og reparere undertag, 
tagbelægninger, skorstene og gavle. 
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INTRO. Fagområde 
5.HF version 8 
 

Indledning 

Hovedforløbets varighed: 
5 uger = 25 dage. 
 

På dette hovedforløb lægges der 
specielt vægt på: 

▪ Svendeprøve og projekt 
beskrivelse. 

▪ Murerteknik. 

▪ Den endelige færdiggørelse og 
finish af projekt. 

 

Hovedforløbet består af obligatoriske 
uddannelsesspecifikke fag og dit 
fagområde. 
 
Alle fag skal gennemføres og bestås. 
Dette gælder følgende fag: 
 
 
 
Uddannelsesspecifikke fag: 
 
Byggepladsindretning og 
affaldshåndtering, 0,2 uge 
Fagnr: 10959 
 
1   Eleven kan foretage funktionel 
planlægning og indretning af en mindre 
byggeplads under hensyntagen til 

velfærdsordninger, adgangsveje, 
afskærmninger, affaldssortering og 
vinterforanstaltninger 
 
 
Obligatoriske uddannelsesspecifikke 
fag: 
 
 
 
Murerteknik, 1,2 uge 
Fagnr: 12750 
 
1   Eleven kan planlægge, 
mængdeberegne og kvalitetssikre eget 
murearbejde 
 
 
 
Puds og overfladebehandling, 0,2 
uge 
Fagnr: 12757 
 
1   Eleven kan planlægge og vurdere 
pudsearbejde og overfladebehandling, 
hensigtsmæssigt under hensyn til tid, 
materialer, værktøj, arbejdsmiljø og 
håndtering af bygningsaffald 
 
 
Fliseteknik, 0,5 uge 
Fagnr: 12758 
 
2   Eleven kan vurdere almindeligt 
forekommende underlags beskaffenhed 
forud for udførelse af flisearbejde på 
gulv og væg 
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Gulvteknik, 0,5 uge 
Fagnr: 12762 
 
7   Eleven kan vurdere, disponere og 
bearbejde gulvflader til brug for 
nedlægning af klinker og fliser 
 
 
Tegning, 0,2 uge 
Fagnr: 12897 
 
2   Eleven forstår tegningens og 
skitsens funktion 
 
 
Digitalt byggeri, 0,2 uge 
Fagnr: 3230 
 
6   Eleven forstår begreber og metoder, 
der er nødvendige for anvendelse af 
computere til opgaveløsning inden for 
undervisningens mål. 
 
 

Fagområder: 

 
Murer Fagområde 

Projekt – murværk 
2,0 uge Fagnr: 15605 
 
1   Eleven kan udføre et projektarbejde 
omhandlende mindst et af emnerne 
Dekorativt murværk, Gavle, gesimser - 
renovering eller Murværk, overlukninger 
 
2   Eleven kan udføre skriftlig 
dokumentation, fotodokumentation og 
praktisk opgave omhandlende et eller 
flere af emnerne 
 
3   Eleven kan inddrage og redegøre for 
æstetiske overvejelser i forbindelse 
udførelsen af en projektopgave 
 
4   Eleven kan selvstændigt designe, 
planlægge, udføre og kvalitetssikre en 
projektopgave inden for særlig 
dekorativt murværk 
 
 
 
 
 

 
Flise Fagområde 

Projekt og innovation, flisearbejde på 
væg og gulv  
2,0 uge Fagnr: 15607 
 
1   Eleven kan planlægge, udføre og 
evaluere en projektopgave indenfor 
flisearbejde på gulv og væg 
 
2   Eleven kan anvende 
designelementer og viden om design til 
udførelse af en projektopgave 
 
3   Eleven kan anvende innovative 
processer i udførelse af flisearbejde på 
gulv og væg 
 
4   Eleven kan inddrage og redegøre for 
æstetiske overvejelser i forbindelse 
udførelsen af en projektopgave 
 
5   Eleven kan anvende innovative 
processer i udførelse af flisearbejde på 
gulv og væg 
 
6   Eleven kan selvstændigt designe, 
planlægge, udføre og kvalitetssikre en 
projektopgave inden for flisearbejde på 
gulv og væg 
 
Talentspor Flise Fagområde 

7x   Eleven kan, på baggrund af viden 
om konstruktioner og flisearbejde 
problemsætte, vurdere, formidle samt 
vejlede kunder, samarbejdspartnere og 
kollegaer i et tværfagligt samarbejde 
om design og konstruktion af innovativt 
flisearbejde i forskellige bygningstyper 
 
 
Energi Fagområde 
 
Projekt, energirenovering og –
optimering 
2,0 uge Fagnr: 15610 
 
1   Eleven kan planlægge, udføre og 
evaluere en projektopgave indenfor 
energirigtigt byggeri 
 
2   Eleven kan anvende innovative 
processer til udførelsen af en 
projektopgave indenfor energirigtigt 
byggeri. 
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3   Eleven kan anvende analyse- og 
dokumentationsmateriale til udførelse 
af en projektopgave 
 
4   Eleven kan anvende energirigtige 
materialer og viden om løsninger til 
udførelse af en projektopgave 
 
5   Eleven kan vælge og anvende 
digitale værktøjer i forbindelse med 
udarbejdelsen af en projektopgave 
 
6   Eleven kan mundtligt fremlægge og 
redegøre for valgte løsninger af 
projektopgaven 
 
7   Eleven kan redegøre for 
overvejelser i forbindelse med 
udarbejdelsen af projektopgaven 
 
Talentspor Energi Fagområde 
8x   Eleven kan, på baggrund af viden 
energirigtigt byggeri problemsætte, 
vurdere, formidle samt vejlede kunder, 
samarbejdspartnere og kollegaer i et 
tværfagligt samarbejde om innovative 
energiløsninger ved en projektopgave 
inden for energirigtigt byggeri 
 
 
Restaurering og renoverings 
Fagområde 
 
Projekt, restaurering og renovering 
2,0 uge Fagnr: 15613 
 
1   Eleven kan planlægge, udføre og 
evaluere en projektopgave indenfor 
restaurering og renovering 
 
2   Eleven kan anvende analyse- og 
dokumentationsmateriale til udførelse 
af en projektopgave 
 
3   Redegøre for valg af materialer og 
teknikker i forbindelse med udførelsen 
af en projektopgave 
 
4   Eleven kan redegøre for og anvende 
stilelementer i forbindelse med 
udførelsen af en projektopgave 
 

5   Eleven kan medvirke til at fremme 
fagets udvikling inden for forvaltning af 
bygningskulturarven 
 
Talentspor Restaurering og 
renoverings Fagområde 
6x   På baggrund af viden om 
renovering og restaurering af bygninger 
problemsætte, vurdere, formidle samt 
vejlede kunder, samarbejdspartnere og 
kollegaer i et tværfagligt samarbejde 
om innovative løsninger ved renovering 
og restaureringsopgaver inden for 
eksisterende bygninger 
 
 
Tag Fagområde 
 
Projekt og innovation, tagarbejde 
2,0 uge Fagnr: 15618 
 
1   Eleven kan planlægge, udføre og 
evaluere en projektopgave inden for 
tagarbejde, opmuring af gavle og 
skorstene. 
 
2   Eleven kan anvende design 
elementer og viden om design til 
udførelse af en projektopgave. 
 
3   Eleven kan anvende innovative 
processer under udførelsen af arbejde 
med tag, gavl og skorsten 
 
4   Eleven kan inddrage og redegøre for 
æstetiske overvejelser forbindelse med 
projektopgaven 
 
5   Eleven kan anvende innovative 
processer i udførelsen af tagarbejde, 
skorstens opbygning og gavl opbygning 
 
6   Eleven kan selvstændigt designe, 
planlægge, udføre og kvalitetssikre en 
projektopgave inden for tagarbejde, 
skorstens- og gavlarbejde 
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Målbeskrivelse 

Personlige mål 

▪ Du viser, du kan tilrettelægge og 
udføre dit projekt på HF5 på et 
selvstændigt niveau. 

▪ Du viser, hvor god du er til at 
planlægge dit arbejde i teori og 
praktik. 

▪ Du viser, hvor god du er til at holde 
orden på arbejdsstedet(skolen). 

▪ Du viser, i hvilken grad du tager del 
i de fælles opgaver på 
hovedforløbet. 

 

 
Mål for praktikfag 

▪ Du viser, du kan udføre forskellige 
konstruktioner i murerfaget der lever 
op til gældende udfaldskrav. 

▪ Du selvstændigt og i samarbejde 
med andre, kan planlægge, udføre 
og vurdere arbejdsopgaver der 
forventes af en murersvend. 

▪ Du viser, du kan planlægge, udføre 
og vurdere, byggepladsindretning 
materialebestilling, udføre 
kvalitetskontrol, APV og anvender 
hensigtsmæssige arbejdsmetoder 
med henblik på at forebygge 
belastninger. Samt forholder dig til, 
hvordan arbejdsmiljøproblemer kan 
løses. 

▪ Du viser ved bruge af vådskærer, at 
anvende personlige værnemidler i 
forhold til gældende regler for 
arbejdsmiljø. 

▪ Du udføre dagligt nødvendig 
oprydning og rengøring, i og 
omkring dit arbejdsområde og 
fælles byggeplads områder. 
Du tager hensyn til egen og andres, 
sikkerhed og velvære 

 

 

Personlige kompetencer: 

Dine personlige kompetencer vil blive 
evalueret i forhold til, hvordan du 
fungerer i de forskellige 
undervisningssituationer, og der vil 
blive evalueret i forhold til kompetencer, 
der er væsentlige for at kunne fungere 
på en arbejdsplads. 

 

I evalueringen vil indgå: 

▪ Dine evner til at samarbejde, 
herunder kommunikationsevne. 

▪ Dine evner og lyst til at tage ansvar 
og vise initiativ til at formulere og 
løse faglige og sociale opgaver og 
problemer. 

▪ Dine evner til at overholde aftaler og 
tid. 

 

Litteraturliste: 

Murerbogen: 
Relevante kapitler i forhold til 
målbeskrivelser og indhold på 
5.Hovedforløb. 
 
Puds før og nu: 
Relevante kapitler i forhold til 
målbeskrivelser og indhold på 
5.hovedforløb.   
 
Fliser og klinker: 
Relevante kapitler i forhold til 
målbeskrivelser og indhold på 
5.Hovedforløb. 
 
Murerfagets tagbog: 
Relevante kapitler i forhold til 
målbeskrivelser og indhold på 
5.Hovedforløb.   
 
Andet: 
Diverse brochurer fra producenter. 
 
 


