
 

 

I et samarbejde mellem        og 

Byggeprocessens mange facetter 

Du kommer til at besøge en større byggeplads, hvor der bygges boliger. Arbejdet på byggepladsen 

udføres af virksomhederne Gustav Hansen, der er en murer- og entreprenørvirksomhed og 

Henning Mortensen, der er en VVS- og el-virksomhed. På byggepladsen vil du møde følgende 

faggrupper: 

1. Mureren, der laver såvel det udvendige som indvendige murerarbejde 

2. Struktøren, der laver det betonfundament, som huset bygges på 

3. Tømreren, der laver tag, sætter vinduer i og laver alt arbejdet i træ. 

4. Elektrikeren, der laver elinstallationerne og de elektriske styringer, der er i et moderne hus 

5. VVS’eren, der laver alle rørinstallationer til vand, varme og sanitet 

6. Blikkenslageren, der laver inddækninger ved tagkonstruktioner, tagrender og nedløbsrør 

Du vil se hvilke arbejdsopgaver, der indgår i bygning af et hus og få mulighed for at følge de 

forskellige faguddannede i deres arbejde på byggepladsen. 

 

Forberedelse 

• Læs om Gustav Hansen og Henning Mortensen, og hvilke opgaver de to firmaer kan løse. 

• Gå ind på hjemmesiden www.ug.dk og undersøg, hvilke adgangskrav der er til de enkelte 

uddannelser beskrevet ovenfor, hvor lang tid de varer, hvilke muligheder der er for løn 

under uddannelsen og hvor i landet, man kan gennemføre dem. 

• Ved byggeri i dag taler man om lavenergihuse eller 0-energihuse. Undersøg, hvad der 

forstås ved de to begreber og lav en oversigt over, hvor der bruges energi i et hus. 

• Du kommer rundt til forskellige håndværkeraktiviteter. Vælg en af aktiviteterne, som du har 

særligt fokus på. Du skal efter besøget fremlægge aktivitetens arbejdsopgave og 

uddannelseskrav for klassen. 

http://www.ug.dk/


 

 

I et samarbejde mellem        og 

Program for dagen 

Hver klasse deles i 5 hold, der rokerer mellem de forskellige faggrupper. 

 

Klasse 1 

 Hold 1 Hold 2 Hold 3  Hold 4 Hold 5 

08.30 – 09.00 Introduktion til byggepladsen og til sikkerhedsregler 

09.00 – 09.30 Murer Struktør Elektriker VVS/blik Tømrer 

09.30 – 10.00 Tømrer Murer Struktør Elektriker VVS/blik 

10.00 – 10.30 VVS/blik Tømrer Murer Struktør Elektriker 

10.30 – 11.00 Elektriker VVS/blik Tømrer Murer Struktør 

11.00 – 11.30  Struktør Elektriker VVS/blik Tømrer Murer 

11.30 – 11.45 Fælles afslutning og evaluering 

 

 

Klasse 2 

 Hold 1 Hold 2 Hold 3  Hold 4 Hold 5 

12.00 – 12.30 Introduktion til byggepladsen og til sikkerhedsregler 

12.30 – 13.00 Murer Struktør Elektriker VVS/blik Tømrer 

13.00 – 13.30 Tømrer Murer Struktør Elektriker VVS/blik 

13.30 – 14.00 VVS/blik Tømrer Murer Struktør Elektriker 

14.00 – 14.30 Elektriker VVS/blik Tømrer Murer Struktør 

14.30 – 15.00 Struktør Elektriker VVS/blik Tømrer Murer 

15.00 – 15.15 Fælles afslutning og evaluering 

 

 

Praktisk information 

• Tid: Torsdag den 3. oktober 2019. Klasse 1 kl. 8.30, Klasse 2 kl. 12.00 

• Sted:  Oplyses umiddelbart inden besøget.  

• Kontaktoplysninger: Direktør Ove Nielsen (Gustav Hansen) on@gustav-hansen.dk, 

29684160 eller Bent Kjøge (Henning Mortensen) bk@henning.mortensen.dk, 22724424 

• Beklædning: Praktisk tøj. Bemærk at det foregår på en byggeplads så tag højde for vejret, 

og for at det kan være mudret.  

Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinket. 
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