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På 1. hovedforløb kommer eleven til at arbejde med følgende fag: Gulvkonstruktion og Trægulve, 

Grat- tagkonstruktioner- (udførsel og princip), CAD-Tegning, konstruktionstegninger, nivellering 

og afsætning 

Gulvkonstruktion og Trægulve er faget som der startes op med, på 1. hovedforløb. Det vil ca. 

forløbe sig over de første 2 uger. I faget vil der blive gennemgået forskellige typer af strøgulve med 

opklodsning, pladegulve og opbygninger af dette i forhold til tæthedskrav, energirigtige løsninger 

mm., samt at eleven kommer til at beskæftige sig med materialevalg til ovenstående. Der vil 

samtidig blive lavet afsluttende listearbejde i forhold til opgaven. Faget er både praktisk og 

teoretisk. 

På 1. hovedforløb kommer eleven også til at arbejde med tagkonstruktioner. Både i teori, som i 

praktik. Tagkonstruktioner princip skal forstås som teori-delen, hvorimod at tagkonstruktioner 

udførelse, er den praktiske del, der udføres i værkstedet. Selve tagkonstruktionerne vi arbejder med, 

indeholder både spær og grat. Dvs. at vi kommer til at arbejde med den traditionelle 

opsnøringsmetode, som også er beskrevet i nedenstående fag CAD-Tegning.    

I CAD-Tegning vil der blive tegnet i Auto-CAD, hvor eleven skal lære at lave en opsnøring på 

traditionel vis. Det vil sige at eleven skal ud fra en given opgave, kunne tegne planbillede, spær og 

grat profil. Der vil blive lagt vægt på, at tegningen bliver målsat korrekt, samt at påføre tekst i 

henhold til byggeriets standarder.  

For at opnå ovenstående kompetencer, arbejdes der med, at udfærdige konstruktionstegninger. 

Faget tager udgangspunkt i, at kunne udføre målfaste tegninger i 2D og 3D, anvende og forstå de 

symboler og illustrationer der anvendes i byggeriet samt at kunne anvende frihåndstegninger og 

skitser til problemløsning af detaljer. Faget konstruktionstegninger kører over de første 4 

hovedforløb og er derfor på de første 3 hovedforløb en delkarakter. Bestås faget ikke, bliver eleven 

kaldt ind på et §51-kursus, hvor eleven har 2 uger, til at forbedre sin karakter. (Se i øvrigt 

skolefagsoversigten, nederst i LUP´en). 

I faget nivellering vil der blive taget fat på at beregne diverse kotehøjder i forhold til nybyggeri, 

renovering ol. Samtidig vil der blive præsenteret forskellige metoder til at afsætte vandrette planer, 

til eksempelvis at kunne montere et gulv derefter. Der vil også blive præsenteret forskellige typer 

nivelleringsinstrumenter, til hjælp af afsætningen. 

For at eleven skal kunne dokumentere sin læring, udarbejdes der en port folio. Det er meningen, at 

eleven KAN tage udgangspunkt i sin port folio, til faget teknologi, som afvikles på 4. hovedforløb. 

Faget består i, at tage fat på en problemstilling i det daglige, (arbejde eller fritid), og derpå kunne 

udvikle et given produkt, fra ide til produktion. 

Bæredygtigt byggeri, eller bæredygtighed i det hele taget, er et af de mange tiltag, som 

uddannelses institutionen NEXT står for. Vi arbejder løbende på, at få genbrugt flere og flere 

materialer. Et eksempel er, at GF1 overtager en stor del af tømmeret fra svendeprøven, mens de 

andre hovedforløb, (1 – 4), genbruger de dele fra svende prøven, som giver mening. Målet er klart! 

At nedbringe CO² forbruget, som grundtanke. 
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Fag Formål Lektioner 

(antallet er 

ca.) 

Indhold og 

undervisnings 

materiale 

Kompetencemål 

Gulvkonstruktion og 

trægulve 

 

Bedømmelse 

7-trinsskala. 

 

Eleven lærer om 

forskellige 

gulvkonstruktio

ner og 

opbygninger af 

disse, samt at 

kunne kende 

forskel på 

diverse 

gulvmaterialer 

58 Eleverne 

opbygger hver 

især en mindre 

gulvopgave, samt 

arbejder med et 

teoretisk projekt 

 

Der vil som 

udgangspunkt, 

blive undervist i 

Træ 64 

Eleven kan 

foretage styk- og 

mængdeberegnin

ger af materialer 

til almindeligt 

forekommende 

arbejdsopgaver 

på specialets 

område, herunder 

bruge relevante 

elektroniske 

hjælpeprogramm

er. 

Eleven kan 

foretage korrekt 

udførelse af gulv- 

og 

vægopbygning i 

et vådrum efter 

gældende 

bestemmelser. 

Eleven kan 

opbygge 

strøgulve samt 

udlægge 

trægulve med 

parket, brædder 

eller plader. 

Tagkonstruktioner 

princip 

 

Bedømmelse 

7-trinsskala. 

 

Eleven lærer 

omkring de 

forskellige typer 

tagkonstruk-

tioner og de 

grundlæggende 

regler og love 

80 I alt –       

(lagt sammen 

med CAD – 

tegning, 

konstruktions

-tegning og 

Ud fra de givne 

opgaver, skal 

eleven løse 

forskellige typer 

tagkonstruktioner 

 

Eleven kan 

tegne, 

konstruere, 

afstive og 

montere 

tagværker og 

spær samt valm- 



LUP for 1.Hovedforløb  

 

                                  

                                           3 

indenfor BR18, 

forankring og 

afstivning samt 

tæthedskravende 

herunder 

tagkonstrukti

oner princip) 

Der vil blive 

tegnet i 

AutoCAD af 

henblik på den 

traditionelle 

opsnøring 

 

Tegninger 

udføres 

selvstændigt 

 

Der vil som 

udgangspunkt, 

blive undervist i 

Træ 67 & i 

bogen 

Tagkonstruk-

tioner 

og 

kelkonstruktioner 

 

 

Eleven kan 

udføre it-

baserede 

tegninger til brug 

for udførelse og 

dokumentation af 

en praktisk 

arbejdsopgave på 

specialets 

område samt 

udføre 

frihåndstegning 

og skitser til 

problemløsning 

af detaljer. 

 

Eleven kan 

udføre 

konstruktioner og 

isolering under 

hensyntagen til 

krav vedrørende 

styrke, brand, 

fugt, lyd og 

energi. 

Tagkonstruktioner 

udførelse 

 

Bedømmelse 

7-trinsskala. 

 

Eleven lærer at 

opbygge 

forskellige typer 

tagkonstruk-

tioner som skal 

overholde de 

grundlæggende 

regler og love 

indenfor BR18, 

forankring og 

afstivning, samt 

tæthedskravende 

for 

klimaskærmen 

herunder 

64 Eleven skal i 

tomandsgrupper, 

opbygge en 

tagkonstruktion 

ud fra en given 

tegning. 

 

Opgaven er dog 

delt, så de 

opbygger en 

halvdel hver. 

Eleverne skal 

bruge traditionel 

opsnøring til 

dette 

 

Eleven kan 

tegne, 

konstruere, 

afstive og 

montere 

tagværker og 

spær samt valm- 

og 

kelkonstruktioner 

 

 

Eleven kan 

udføre 

undertagsløsning

er, konstruere og 

montere 
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Konstruktionen 

skal opfylde 

gældende krav 

for BR18, 

forankring og 

afstivning samt 

tæthedskravende 

for 

klimaskærmen 

 

Der vil som 

udgangspunkt, 

blive undervist i 

Træ 67 & i 

bogen 

Tagkonstruk-

tioner 

skotrende, udføre 

afslutninger med 

tagfod, herunder 

tagfod med 

skalke 

 

Eleven kan 

udføre 

konstruktioner og 

isolering under 

hensyntagen til 

krav vedrørende 

styrke, brand, 

fugt, lyd og 

energi. 

CAD-tegning  

 

Bedømmelse 

7-trinsskala. 

 

Eleven skal lære 

at opsnøre på 

traditionel vis, 

hvor der bliver 

lagt vægt på, at 

kunne tegne 

planbillede, 

spær- og grat 

profiler 

80 I alt –       

(lagt sammen 

med CAD – 

tegning, 

konstruktions

-tegning og 

tagkonstrukti

oner princip) 

Eleven tegner 

flere tegninger af 

en grat-

konstruktion, 

hvor disse også 

skal sættes op til 

udprint, med mål 

og tekst iht. 

Byggeriets 

standarder  

 

Der vil som 

udgangspunkt, 

blive undervist i  

bogen 

Tagkonstruk-

tioner 

Eleven kan 

udføre 

konstruktioner og 

isolering under 

hensyntagen til 

krav vedrørende 

styrke, brand, 

fugt, lyd og 

energi. 

Konstruktions- 

Tegning 

 

Bedømmelse 

7-trinsskala. 

 

Eleven lærer at 

lave 

snittegninger af 

vægge, vindue 

og døre i 

AutoCAD 

80 I alt –       

(lagt sammen 

med CAD – 

tegning, 

konstruktions

-tegning og 

tagkonstrukti

oner princip) 

Eleven udfører 

snittegninger i 

AutoCAD og 

bygger en del af 

et gulv i 

SketchUp 

Eleven kan 

udføre it-

baserede 

tegninger til brug 

for udførelse og 

dokumentation af 

en praktisk 

arbejdsopgave på 

specialets 

område samt 

udføre 
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frihåndstegning 

og skitser til 

problemløsning 

af detaljer. 

Nivellering 

 

Bedømmelse 

Bestået /ikke bestået 

 

Eleven lærer at 

afsætte lodrette 

og vandrette 

flader, samt at 

beregne koter ud 

fra en given 

opgave 

14 Eleven beregner 

forskellige 

kotehøjder ud fra 

et given 

kompendium  

Eleven kan 

nivellere flader, 

afsætte koter og 

vandrette og 

lodrette linjer 

samt vælge 

måleinstrumenter 

 

Eksempler på opgaver, der udføres på 1. hovedforløb: 

Gulvkonstruktion og trægulve: 
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Litteratur:  
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Ydervæg udførelse: 

 

 

Ydervæg princip: 
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Litteratur til både tagkonstruktioner udførsel og princip: 

 

Eksempel på nivelleringsopgave: 
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H1 Oversigt over Fag og Mål 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er flere af disse fag og mål, der går igennem flere 

hovedforløb.  

Det vil sige at der er flere fag, der får en såkaldt delkarakter, som så endelig bliver afsluttet på et af 

de andre hovedforløb, som en standpunkts karakter der er den afsluttende karakter. (Et eksempel er 

faget Tagkonstruktioner, som er på flere hovedforløb som kel- og grat- konstruktioner). 
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kompetencer: 

Kompetencemål der indgår i 1. hovedforløb, er markeret med rødt, (det er dog vigtigt at 

bemærke, at mange kompetencer først opnås, når alle hovedforløb er bestået). 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Gyldighedsperiode 01-08-2015 og fremefter 

Nr. Målpind  

 

1 Eleven kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt vælge 

måleinstrumenter. 

 2 Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, 

affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. 

3 Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen 

eller i virksomheden.  

4 Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og 

slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område. 

5 Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende 

arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer. 

6 Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter 

materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler. 

7 Eleven kan udføre it-baserede tegninger til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk 

arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af 

detaljer. 

8 Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn 

til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.   

9 Eleven kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til krav vedrørende styrke, 

brand, fugt, lyd og energi.  

10 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper 

i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces. 

11 Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og 

personlig optræden.  

12 Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave.  

13 Eleven kan redegøre for hvilken betydning, de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for 

den aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige 

konsekvenser. 
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14 Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det 

fagretlige system.  

15 Eleven kan opbygge og beklæde lette indvendige vægge.  

16 Eleven kan foretage korrekt udførelse af gulv- og vægopbygning i et vådrum efter gældende 

bestemmelser.  

17 Eleven kan opbygge strøgulve samt udlægge trægulve med parket, brædder eller plader. 

18 Eleven kan tegne, konstruere, afstive og montere tagværker og spær samt valm- og 

kelkonstruktioner.  

19 Eleven kan udføre undertagsløsninger, konstruere og montere skotrende, udføre afslutninger 

med tagfod, herunder tagfod med skalke. 

20 Eleven kan foretage udveksling og montere tagvinduer og rytterlys i tagkonstruktion samt udføre 

tilhørende inddækning til en given tagkonstruktion. 

21 Eleven kan montere indvendige og udvendige døre og vinduer med indvendige og udvendige 

afslutninger samt fugning.  

22 Eleven kan tegne, konstruere og montere plankekel og kvist med indvendig beklædning.  

23 Eleven kan lægte tag til et givent materiale samt udføre gavlbeklædninger, vindskeder og 

udhængsbrædder. 

24 Eleven kan identificere og udbedre råd- og svampeskader.  

25 Eleven kan konstruere og opbygge ydervægskonstruktioner med beklædninger.  

26 Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter.  

27 Eleven kan opmåle, beregne og opstille trapper, skabselementer og inventar.  

28 Eleven kan varetage egen og andres sikkerhed i alle arbejdssituationer.  
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Et eksempel på en lektionsplan for 1. hovedforløb: 
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Skolefagsoversigt Tømrer HF – Version 7(2. udgave) 

GRØN = En lærling som ikke består faget skal hurtigst muligt indkaldes til det pågældende fag.  

GUL = En lærling som ikke består skal i samarbejde med hovedlæreren tage stilling til om der 

ønskes deltagelse i §51 undervisning. Lærlingens ønske skal fremgå af relevant karakterliste. 

ORANGE = En lærling som ikke består dette fag kan fortsætte sin uddannelse.  

RØD = En lærling som ikke består dette fag skal gå det pågældende hovedforløb om. 

1.Hovedforløb 

Skolefag Skolefags 

nr. 

Niveau STA/DE

L/EKS 

7TRIN el. 

BE/IB el. 

GE/IG 

Evaluering Ikke 

bestå 

procedure 

Nivellering og afsætning 10960 Ruti. STA BE/IB -  

Konstruktionstegning 10600 Avan. DEL 7TRIN -  

Gulvkonstruktion og trægulve 10977 Avan. STA 7TRIN -  

Tagkonstruktioner princip 

(Grat) 

10965 Avan. DEL 7TRIN -  

Tagkonstruktioner udførsel 

(Grat) 

10966 Avan. DEL 7TRIN -  

       

       

       

       

 

Valgfag Skolefags 

nr. 

Niveau STA/DE

L/EKS 

7TRIN el. 

BE/IB el. 

GE/IG 

Evaluering Ikke 

bestå 

procedure 

CAD tegning 15836 Ruti. STA 7TRIN -  

       

       

       

 

Lokalfag Skolefags 

nr. 

STA/DE

L/EKS 

7TRIN el. 

BE/IB el. 

GE/IG 

Evaluering Ikke 

bestå 

procedure 

Evaluering/logbog 74215     

Logbog 50250     

Teori 75000     

Praktik 76000     

 


