
 

I et samarbejde mellem  og  

Kloge Hænder hos 3Byg Tag & Facade ApS  

3Byg Tag & Facade ApS udfører tømrer og snedkerarbejde for både private og erhverv. Ingen 

opgave er for lille eller for stor. 3Byg har specialiseret sig i tage og vinduesudskiftninger. De 

udfører også mindre reparationer og serviceopgaver. 3Byg står bag snedkeriet Stagetorn, der 

producerer køkkener og inventar til private og erhverv. 

De kloge hænder skal i brug, når der skal bygges. Hos 3Byg skal eleverne vælge det rigtige 

materiale og værktøj, men vigtigst er det, at de bruger deres hænder rigtigt for at producere det 

bedste slutprodukt.  

 

Forberedelse 

Det forventes, at alle eleverne kender virksomheden. Dette betyder at eleverne: 

• Har besøgt 3Bygs hjemmeside: http://www.3byg.dk/ 

• Skal kende til virksomhedens ydelser 

• Skal have arbejdet med de 3 hjemmeopgaver 
 

 

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

08.40 Afgang fra skolen 

09.00 Ankomst til 3Byg Tag & Facade 

09.10 Velkomst og fælles introduktion om virksomhedens mål og de udfordringer som 

3Byg arbejder med. v/Tømmermester Peter Kyster 

09.40 Eleverne cirkulerer på 3 forskellige værksteder (maks. 6 elever pr. værksted): 

1. Produktfremstilling – eleverne skal producere og samle et overskab 

2. Tømrerarbejde – eleverne skal lave tagfodsløsning på et tagværk 

3. Savværk – eleverne skal hjælpe med opskæring af træstammer  

12.40 Opsamling og tid til spørgsmål. Eleverne viser deres færdige produkt. Der 

serveres pizza og sodavand.  

13.00 Tak for i dag og afgang til skole 

 

Praktisk information 

• Tid: kl. 08.45-13.00 

• Sted: 3Byg Tag & Facade ApS, Vinkelvej 16, 3600 Frederikssund 

• Kontaktoplysninger: Peter Kyster, tlf. 2140 8689 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Beklædning: praktisk tøj, som eleverne kan arbejde i og som gerne må blive beskidt. 

• Maks 18 elever 

 

http://www.3byg.dk/
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Emnefelt og problemstillinger 

Målet er, at eleverne får nogle positive erfaringer med håndværksfaget (tømmer og snedker). De 

skal ud fra en rammehistorie bygge et fællesprojekt (en dør eller væg)      

Eleverne får derigennem mødt nogle af de udfordringer og den ekspertise, som man skal varetage 

for at være på 3-byg.  

Eleverne skal forberede hjemmeopgaver til de tre værksteder: 

1. Eleverne skal være med til at producere og samle et 60cm overskab (se vedlagte 

tegning). 

Opgave: udregn hvor mange m2 spånpladder der går til et skab (bund, top, sider og 

hylder). Udregn prisen, når m2 prisen på spånplader er 55 kr. ex. Moms. Tegn gerne 

skabsdelene på et papir, så man kan se hvor mange skabe, der kan blive ud af en plade på 

125x250 cm. Prøv at gætte, eller sætte tid på hvor lang tid det tager, at lave og samle et 

skab. Indhent prisoplysninger på nettet for et overskab hos fx IKEA eller HTH-gør det selv. 

Tegning vedlagt. 

 

2. Eleverne skal være med til at lave tagfodsløsning på et tagværk. Montering af 

undertag, lægter og tegl.  

Opgave: Udregne m2 på et tegltag: huset er 8x12 meter i grundplan; 45 grader tag; 50 cm 

udhæng i hver gavl. Se derefter på nettet: http://www.monier.dk/tag-

guide/tegberegning.html 

Hent også inspiration her: http://godetage.dk/basisviden/Sider/default.aspx     

Spørg eventuelt STARK (Martin Rahn er forberedt på at blive kontaktet af eleverne pr mail: 

mrn@frederikssund@stark.dk eller ved personlig fremmøde ring: 8252 1412) om pris på 

materialer: tegl, lægter, afstandsliste 25x50 mm og undertag. 

 

3. Eleverne skal hjælpe til med opskæring af friske træstammer på savværket.  

Opgave: forberede et oplæg om hvorfor træ er et fantastisk materiale; komme med gode 

ideer til et træhus; nyt, innovativt møbel som man kunne tænke sig den dag man flytter 

hjemmefra. Hent inspiration her: 

https://www.trae.dk/viden-om-trae/ 

http://www.rjsnedkeri.dk/index.php/artikler/materialelaere-artikler/1-materialelaere 

http://danskdesigncenter.dk/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-6vfq0etuFA 

Og for de virkelige nørder… 

https://www.youtube.com/watch?v=vrT55W5fSKI 
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