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Mureruddannelsen Roskilde Tekniske Skole 

Grundforløbets 2. del 
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Uddannelse 

 

Mureruddannelsen 
 
Grundforløbets 2. del 
 
Varighed: 20 uger 
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Praktiske 
oplysninger 

 

Adresse:  
Køgevej 131, 4000 Roskilde 
 
Undervisere: 
Casper Hannibal Jensen 
Lasse Christoffersen 
 
Teknologi: Casper Hannibal Jensen 
 
Matematik: 
Lauge Sams Granerud 
 
Ringetider og pauser: 
08.10-09.40, 10.00-11.30, 12.00-13.30 og 13.40-14.25 
 
Fraværsregler 
Link til skolens regler: 
https://www.rts.dk/for-elever/regler-rettigheder-og-pligter/211-modepligt-til-
undervisningen 
 
Fravær: 
5%: 1. advarsel og eleven (og mester hvis eleven har lærerplads) får tilsendt et 
brev via E-boks. 
10%: 2. advarsel eleven (og mester hvis eleven har lærerplads) får tilsendt et brev 
via E-boks. Elev bliver kaldt til samtale med en vejleder, hvor der vil blive aftalt, 
hvad der skal gøres fremover. Møder eleven ikke op, betragtes eleven som 
udmeldt. 
15%: Eleven bliver udmeldt. 
 
Hvis en elev har for meget fravær grundet et dokumenteret længere 
sygdomsforløb, men er rigtig godt med i undervisningen og stadig kan nå fagets 
kompetencemål forud for hovedforløbet (se afsnit nedenunder), kan eleven godt 
blive vurderet til værende egnet til uddannelsen. 
Vi går meget op i fravær og stabilitet fra eleverne, da vi ser det som en stor 
forudsætning i dannelsesaspektet i forhold til at kunne begå sig som lærling i en 
virksomhed.  
 
Egnethed: 
Hvis en elev ikke kan møde til tiden, smutter tidligere fra undervisningen eller 
udviser meget dårlig attitude over for lærer, elever eller faget, vil eleven blive 
betragtet som ikke egnet. Eleven vil altid forud for sådan en stor beslutning blive 
kaldt til samtaler for at løse udfordringen. 
 
Arbejdstøj: 
Elever skal selv medbringe sikkerhedsfodtøj og arbejdstøj. Sikkerhedsfodtøj er et 
krav, da murerhallen betragtet som en byggeplads. 
 
 
 

https://www.rts.dk/for-elever/regler-rettigheder-og-pligter/211-modepligt-til-undervisningen
https://www.rts.dk/for-elever/regler-rettigheder-og-pligter/211-modepligt-til-undervisningen
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Mål for 
uddannelsen 

Målene fra uddannelsesbekendtgørelsen til GF2 findes i linket nedenunder.  
 

Stk. 2. Eleven eller lærlingen skal have kompetence til med præstationsstandarden 

begynderniveau at kunne 

1) referere de grundlæggende, officielle definitioner for bæredygtigt byggeri i Danmark, 

byggeriets bidrag til Danmarks CO2 regnskab og FN’s verdensmål i hovedtræk, 

2) referere de væsentligste regler for sortering og bortskaffelse af affald, 

3) planlægge og udføre en overskuelig arbejdsproces, samarbejde med andre om løsning af 

opgaver samt vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren, 

4) udføre målfaste arbejdstegninger, diagrammer og visualiseringer af enkle konstruktioner ved 

brug af digitale tegneprogrammer med korrekt brug af branchens symboler, standarder og 

illustrationsmetoder, herunder afbilde, dreje, omkante og udfolde i plan og lodret billede, 

5) udføre enkle håndtegnede skitser og diagrammer til illustration af konstruktive løsninger og 

som kommunikationsmiddel, 

6) læse og anvende skitser og målfaste arbejdstegninger og diagrammer ved udførelse af 

praktiske opgaver, herunder forklare de anvendte symboler og illustrationer, 

7) anvende praktisk geometri i tegnings- og værkstedsarbejde, herunder konstruere, afsætte, 

beregne og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter og firkanter, samt anvende de 

almindeligste geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, 

kegle og cirkel, 

8) foretage opmåling og beregning af materialer samt udarbejde materiale- og styklister til 

enkle opgaver på uddannelsens faglige område med anvendelse af materialebetegnelser, antal, 

mængde, længde og areal, 

9) udvælge og anvende relevant værktøj til en given opgave på uddannelsens faglige område, 

vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj og fremstille simple værktøjer og 

hjælpemidler, 

10) finde og anvende relevante anvisninger på uddannelsens faglige område om 

konstruktioner, værktøj, materialer, arbejdsmiljø og sikkerhed i skriftlige og elektroniske 

opslagsværker, 

11) varetage egen og andres sikkerhed i kendte arbejdssituationer, demonstrere brug af 

kroppen i forskellige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange samt valg heraf med henblik 

på at forebygge belastninger, samt identificere farer og ulykker før løsning af opgaver, 

12) gengive formål med og regler for APV, herunder gengive begrebet seksuel chikane og 

hvordan det håndteres, 

13) udføre almindeligt forekommende puds-, flise-, tag-, gulv-, fuge-, murerarbejde samt 

renovering og restaurering, 
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14) udføre planlægning og kvalitetssikring af eget arbejde, 

15) udvælge materialer til en given simpel opgave på uddannelsens faglige område, herunder 

frasortere materialer behæftede med fejl og mangler, samt anvende de almindelige begreber 

og ord om puds,-flise-, gulv- og murerarbejde, 

16) anvende fagets standardværktøj samt fremstille simple værktøjer og hjælpemidler, 

17) gøre rede for vigtigheden af energirigtigt byggeri og deltage i udførelse af energibesparende 

konstruktioner, 

18) opsøge viden om konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for faget, 

19) anvende fysikkens grundlæggende love, formler og begreber i forbindelse med 

eksperimenter og til løsning af enkle teoretiske opgaver, 

20) anvende enkle beregninger ved brug af fysiske formler, specielt inden for energiområdet og 

21) gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, 

produktudformning og evaluering. 

Stk. 3. Eleven eller lærlingen skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og 

med følgende karakter: 

1) Matematik på F-niveau, bestået. 

2) Teknologi på F-niveau, bestået. 

Stk. 4. Eleven eller lærlingen skal have opnået følgende certifikater eller lignende m.v.: 

1) Rulle- og bukkestillads - opstilling mv., jf. Arbejdstilsynets uddannelseskrav. 

2) Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen, jf. Arbejdstilsynets uddannelseskrav. 

3) Varmt arbejde i henhold til Arbejdstilsynets krav om brandforanstaltninger i forbindelse med 

gnist- producerende værktøj. 

4) Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets 

uddannelseskrav. 

5) Kompetencer svarende til Byggeriets uddannelsers ”Maskinkørekort - Murerfaget”. 

6) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk 

Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. oktober 2020. 

7) Kompetencer svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. 

september 2014. 

8) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter. 

Stk. 5. Elever og lærlinge, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne 

efter erhvervsud dannelseslovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 4, nr. 8, nævnte 

krav. 

Stk. 6. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven eller 

lærlingen ud over kravene i stk. 2-4, have gennemført følgende grundfag: 

1) Dansk på C-niveau. 
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2) Engelsk på C-niveau. 

3) Samfundsfag på C-niveau. 

4) Matematik på C-niveau. 

5) Teknologi på C-niveau. 

6) Fysik på C-niveau. 

Stk. 7. For elever og lærlinge, der opnår de i stk. 6 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal 

fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder 

på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i 

grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger. 

Stk. 8. Er der i stk. 3 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for 

eux- elever og –lærlinge på det niveau af grundfaget, som eleven eller lærlingen skal have for at 

kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 6, uanset en eventuel forskel 

mellem de pågældende niveauer. 

 

Derudover kan man også se, hvornår man i de enkelte opgaver og fag arbejder med de enkelte mål. 
 
LUP 2022 GF2 3.pdf 
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Evaluering  

Eleverne evaluerer sammen med deres kontaktlærer og eleverne imellem efter 
hvert af de 4 moduler. 
Der er udarbejdet et skema til evalueringen, som udleveres til eleven i starten af 
det givne modul. 
Herunder ses evalueringsskemaet: 
 
 

Evalueringsskema 

Navn: 

Modul: 

 
 Meget 

tilfreds 
Tilfreds Hverken 

eller 
Utilfreds Meget 

utilfreds 
 
 

Opstregning       
Opmuring       
Puds på 
væg 

      

Støbe gulv       
Fliser på 
væg 

      

Klinker på 
gulv 

      

Fugning af 
fliser og 
klinker 

      

Fugning af 
murværk 

      

Finish       
Overordnet 
indtryk 

      

 
Udover at eleverne evalueres af lærerne, vil eleverne lære at skulle evaluere 
hinanden. Dette vil styrke elevernes refleksion, opbygge en fagligt sprog, samt 
styrke elevernes evne til at løse udfordringer.  
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Bedømmelseskrit
erier 

Ved afslutning af grundforløbet vil eleverne få en standpunktskarakter fra 7-
trinskalaen. Her beskrives hvad de enkelte karakterer dækker over. 
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Indhold 
 
Intro 
Varighed: 2 dage 
 
RKV-opgave 
Varighed: 2 dage 
 
 
Modulopgave 1 
Varighed: 5 dage 
 
 
Modulopgave 2 
Varighed: 10 dage 
 
Modulopgave 3 
Varighed: 20 dage 
 
 
 
Modulopgave 4 
Varighed: 20 dage 
 
 
 
 
7-timersprøve/ 
Grundforløbsprøve 
Varighed: 1 dag 
 
 
 

 
Introduktion af hinanden, it-platforme, skolen, 
lærere, vejleder og virksomhedskonsulent.  
 
En lille vinkelmur hvor eleverne prøver at 
arbejde med mørtel og mursten. Her vil der ikke 
være målpinde indover. 
 
En væg med to små vanger, der skal pudses 
bagpå. Tilhørende teori i Praxisonline.  
 
 
En vinkelmur hvor bagmure skal pudses, gul 
støbes og fliser samt klinkes lægges og fuges. 
 
Udvidet vinkelmur med to forskellige forbandter 
og murtykkelser. Der lægges tegl på den tykke 
mur. Bagmure pudses, gulv støbes og fliser samt 
klinker lægges og fuges. 
 
En sjakopgave med hulmur på midten. Sidste 
opgave forud for 7-timersprøve. Der skal 
opmures en mere kompliceret opgave. Der skal 
pudses, støbes og fliser samt klinker lægges og 
fuges.  
 
Elevernes trækker mellem 5 forskellige opgaver 
og laver en skitsetegning samt 
mængdeberegning til.  
Det drejer sig om opmuring, puds, støbning, 
fliser eller fugning af murværk. Denne prøve er 
en bestå/ikke bestå. 
 
 

 
Valgfag 
Varighed: 10 dage 

- IT (autocad)    
- Bæredygtigt byggeri  
- Sport og aktiviteter  
- Fordybelse i murerfaget 

 
Matematik: 
Varighed: 10 dage 
 

Matematik på F-niveau i så vidt muligt omfang 
relateret til murerfaget. 
 

 
Teknologi 
Varighed: 10 dage 

Eleverne arbejder i grupper hvor de får til 
opgave at bygge en halvcirkelbue. Det færdige 
resultat er ikke i fokus, men derimod er det 
processen. De skal selv opsøge den nødvendige 
information, samt dokumentere processen. 

 
Certifikatfag Se uddannelsesbekendtgørelsen stk 4 ovenover 
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