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https://nextkbh.dk/om-next
https://nextkbh.dk/om-next#kort-fortalt
https://nextkbh.dk/om-next#strategi-2020
https://nextkbh.dk/om-next#vedtaegter-&-noegletal
https://nextkbh.dk/om-next#vaerdisaet-&-adfaerdsregler
https://nextkbh.dk/eud/bygge-anlaeg/murer
https://nextkbh.dk/eux/eux-bygge-anlaeg/eux-murer
https://nextkbh.dk/om-next/kvalitet/undervisningsplaner#eud
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Projekt beskrivelse/valg. 

Digitalt byggeri. 

Murerteknik. 

Fliseteknik. 

Gulvteknik. 

Puds og overfladebehandling. 

Tegning. 

Byggepladsindretning/ 
Affaldshåndt. 

Nivellering og afsætning. 

Den endelige færdiggørelse og 
finish af praktikopgaven. 



 

 





 

projektionstegning, snit og 
isometri. 

 

4. Eleven kan udføre tegninger 
ved anvendelse af digitale 
tegneprogrammer. 

 

 

 

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 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. 

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. 

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

Du skal kunne tilrettelægge og 
udføre almindeligt forekommende 
murearbejde. 

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

Du skal vænnes til at bruge 
personlige værnemidler i relation 
til maskinbearbejdning. 



 

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. 

Din produktionskort / 
dokumentation. 

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

 

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. 



 



▪ Projekt beskrivelse/valg. 

▪ Tegning. 

▪ Digitalt byggeri. 

▪ Teknologi 

▪ Murerteknik. 

▪ Puds og overfladebehandling. 

▪ Fliseteknik. 

▪ Byggepladsindretning og 
affaldshåndtering. 

▪ Den endelige færdiggørelse og 
finish af praktikopgaven. 







• 

• 

• 

▪ 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. 

▪ 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 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. 
 

 

 

 



▪ 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. 





Du skal vænnes til at bruge 
personlige værnemidler i relation til 
maskinbearbejdning. 
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▪ Projekt beskrivelse/valg. 

▪ Fagområde 

▪ Digitalt byggeri. 

▪ Murerteknik. 

▪ Tagarbejde. 

▪ Restaurering. 

▪ Tegning. 

▪ Byggepladsindretning 

▪ Den endelige færdiggørelse og 
finish af praktikopgaven. 









 

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. 

 

Tegning (Fagnr: 12897) 

 

1   Eleven kan vurdere og 
bearbejde almindeligt 
forekommende tegningsmateriale 
og arbejdsbeskrivelser 

 

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. 
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