
1 
 

Lokal Undervisningsplan 
Mureruddannelsen 

Hovedforløb EUD 
Opdateret efterår 2022 

   



2 
 

 

 

Uddannelse 

 

 
Erhvervsuddannelsen til murer. 
 
Hovedforløb. 
 

Praktiske oplysninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktiske oplysninger 
 
 
 

 
Adresse: 
Vilvorde – Roskilde Tekniske Skole 
Køgevej 131 
4000 Roskilde 
 
På hovedforløbene vil du stifte bekendtskab med følgende undervisere: 
Kontaktlærer for H1-H2: Ken Milton Løvenholdt 
Kontaktlærer for H3-H4 samt svendeprøve: Carsten Damlund Kristensen 
 
Ringetider mandag – fredag: 
  8.10 - 8.55 
  8.55 - 9.40 
10.00 - 10.45 
10.45 - 11.30 
12.00 - 12.45 
12.45 - 13.30 
13.40 - 14.25 
 
 
Fraværsregler: 
 
Fravær meldes inden kl. 8.00 
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Sygefravær meldes ligeledes inden kl. 8.00 - hver eneste sygedag. 
Sygemelding sker på  
ISTStudie+  
Eller 
Ring på tlf: 46 300 400 
 
Har du en uddannelsesaftale, skal du også give din arbejdsgiver besked. 
 
Godkendt fravær = Når du har lavet en aftale eller givet besked til din lærer. 
Ikke godkendt fravær = Når du ikke har en klar aftale eller vi ikke har hørt fra 
dig. 
 
Se dit fravær i elevplan: 
 
5 % fravær. Du får 1. advarselsbrev  
 
10 % fravær. Du får 2. advarselsbrev 
 
15 % fravær. Du risikerer en udmeldelse (individuel vurdering) 
 
Som elev har DU ansvar for: 
 
At kontrollere at dit evt. fravær er korrekt registreret. 
Fravær som ikke er korrekt registreret skal ændres indenfor en uge. Henvend 
dig til din underviser/kontaktlærer.  
 
At opdatere elevplan så oplysningerne er korrekte. 
 
At tjekke din mail og telefon for SMS’er.  
 
At give din arbejdsgiver besked, hvis du har en uddannelsesaftale. 
 
Vær desuden opmærksom på, at du kun har 3 forsøg på en 
erhvervsuddannelse. 
 
 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/627 
 

Mål for uddannelsen 
 
Erhvervsuddannelsen til murer har som overordnet formål, at eleverne og 
lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og 
færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 
 
1. Planlægning, udførelse og kvalitetskontrol af alle arbejdsprocesser inden 

for murerfaget i overensstemmelse med fagets regler, normer og 
traditioner. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/627
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2. Kommunikation og samarbejde om byggeprojekter i alle faser med 
kunder, byggeledelse og kolleger inden for eget fag og tværfagligt, 
herunder forståelse og udfærdigelse af arbejdstegninger og anvendelse 
af it til planlægning og information. 

 
3. Uddannelsen afsluttes med specialet murer, niveau 4 i den danske 

kvalifikationsramme for livslang læring. 
 
Målet for den teoretiske del er, at lærlingen skal kunne planlægge, 
dokumentere og kvalitetssikre en konstruktion inden for uddannelsens 
kompetencemål 
bl.a. ved at redegøre for konstruktive løsninger, valg af materialer med 
henvisning til konstruktionstegninger, love og regler, 
samt redegøre for kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og 
arbejdsplanlægning. 
 
Målet for den praktiske del er, at lærlingen skal kunne planlægge, 
kvalitetssikre og udføre en konstruktion inden for uddannelsen på højeste 
faglige niveau 
svarende til uddannelsens kompetencemål, bl.a. ved at udføre en 
fremstillingskonstruktion, vælge og opmåle materialer samt opstille og 
udføre opgaven med en 
håndværksmæssige korrekt udførelse af konstruktionen. 
 

Evaluering  
 
Feedback deles på elev/gruppe/holdniveau, ud  
fra en vurdering af nødvendighed ift. de praktiske løsninger. 
 
Underviseren følger hver dag elevernes arbejde, og giver individuel og eller 
samlet feedback i undervisningen. 
 
Hver undervisningsdag afsluttes med en fælles opsamling på dagen:  
Hvordan er dagen gået? 
Hvad har eleverne lært? 
Hvad var svært? 
Hvad skal der samles op på og evt. uddybes? 
 
Byggemøder: 
Der observeres og rettes til under praktikarbejdet, hvor det er nødvendigt. 
Gentagne og holdspecifikke udfordringer tages op i  
plenum, på et såkaldt "Byggemøde". 
 
Underviseren og en censor, gennemgår til sidst i forløbet de  
afleverede praktikopgaver. 
Gennemgang samt elevens fremlæggelse af opgaven, opfølges i samme 
moment af henholdsvis underviser og censor, der giver både feedback og 
feedforward. 
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Karakterer for den praktiske opgave samt de skriftlige opgaver, skrives ind i 
Studie+. 
 

Bedømmelseskriterier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedømmelseskriterier 

 
Bedømmelseskriterierne for den teoretiske opgave danner baggrund for en 
helhedsvurdering af målopfyldelsen. 
De generelle kriterier er følgende: 
 
Lærlingens mundtlig fremlæggelse. 
Dokumentationsmateriale. 
Projektgranskning. 
Liste over anvendt informationsmateriale. 
Rentegning af relevante skitser til arbejdstegninger. 
Udregning. 
Materialebudget. 
Procesbeskrivelse. 
Kvalitetssikringsplan. 
Arbejdsmiljø. 
 
 
Bedømmelseskriterierne for den praktiske opgave danner baggrund for en 
helhedsvurdering af målopfyldelsen. 
De generelle kriterier er følgende: 
 
Murerteknik. 
Fugeteknik. 
Gulvteknik. 
Pudseteknik, herunder filtsning. 
Flise-teknik. 
Tagarbejde. 
Arbejdsmiljø. 
 
Eleven bedømmes efter følgende karakterskala (7-trins-skalaen) 
12: For den fremragende præstation. 
10: For den fortrinlige præstation. 
7: For den gode præstation. 
4: For den jævne præstation. 
02: For den tilstrækkelige præstation. 
00: For den utilstrækkelige præstation. 
-3: For den ringe præstation. 
 
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer 
udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige 
mangler. 
 
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer 
omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 
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Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af 
fagets mål, med en del mangler. 
 
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre 
grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 
 
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den 
minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 
 
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke 
demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 
 
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. 
 

Indhold 
 
På H3 indgår et 3 ugers 
systemstilladskursus. 
 
Eleven kan efter endt 
kursus selvstændigt og i 
samarbejde med andre: 

 
 
 
 
Opstille, ændre og nedtage ramme-, enkeltsøjle- 
og rulle- og bukkestilladser, 
således at eleven kan arbejde  
med alle systemstilladser, omfattet af 
uddannelseskravet i henhold til Arbejdstilsynets 
aktuelle gældende regler og bekendtgørelse, om 
arbejde med systemstilladser højere end 3 meter.  
 

 
 
Eleven lærer at 
montere: 

 
Portalrammer, skærme, net, presenninger, 
konsoller, skakte, gitter, dragere, blindrum, 
elhejs, udvendige opgange, rør og koblinger samt 
redegøre for de  
foranstaltninger, der skal træffes. 
 

 
 
Faldsikring: 

 
Hvornår skal faldsikring bruges. 
 
Brug og anskaffelse. 
 
Typer af udstyr. 
 
Dele til udstyr: 
Seler, falddæmper, faldblok, koblingselement, 
støttebælter, liner. 
 
Ankerpunkter. 
 
Vedligehold og kontrol. 
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