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Bygningsmaler: Grundforløb + fra 2 år, 9 mdr. til 3 år, 3 mdr.
 

 
Grundforløb 1-2 Hovedforløb, praktik Hovedforløb, skole

BYGNINGSMALER
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport

En bygningsmaler behandler og maler vægge, mur-
værk, træværk og metalflader. På skolen lærer du at 
blande farver, og du maler med mange typer maling.

På uddannelsen lærer du alle faser af malerarbejdet: fuldspart-
ling, bundbehandling, opsætning af filt/væv, tapetsering og 
maling/lakering, og du får erfaring med hvilke produkter, der skal 
vælges.

En vigtig del af arbejdet som bygningsmaler går ud på at rådgive 
kunderne om valg af produkter. Det kræver, at du har stilsans og 
følger med i tidens trends og de nyeste teknikker. Bygningsmale-
rer arbejder både indendørs og udendørs. De arbejder typisk som 
ansatte i private firmaer, men man kan også starte eget firma.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen starter med et grundforløb på skolen. Kommer du 
direkte fra 9. eller 10. klasse, varer grundforløbet 40 uger. Hvis 
du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, varer 
grundforløbet 20 uger. Er du over 25 år, kan du få en særligt til-
rettelagt uddannelse. 

Efter gennemført grundforløb starter du på hovedforløbet, som 
veksler mellem praktik- og skoleperioder: 

Du starter uddannelsen (grundforløb 2) på
Roskilde Tekniske Skole, 
Søndre Mellemvej 2, 4000 Roskilde

Roskilde Tekniske Skole i samarbejde med EUC Sjælland,
Rådhusholmen 3, 2670 Greve

Jobmuligheder
Du vil ofte blive ansat i et mindre firma, der arbejder 
sammen med andre firmaer på byggepladser. Du kan 
også starte egen virksomhed.

Videreuddannelse
Du kan blandt andet videreuddanne dig til byggekoor-
dinator. 

Adgangskrav 
Folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) eller 10. klasse med gennem-
snitskarakteren 02 i både dansk og matematik eller tilsvarende.

Økonomi under uddannelsen 
SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler og elevløn.

Adgangsbegrænsning og praktikplads
Efter grundforløbet skal du på uddannelsens hovedforløb og have 
en praktikplads i en virksomhed. Du er selv ansvarlig for at finde 
din praktikplads, men skolens vejledere og din kontaktlærer kan 
rådgive dig. Du kan også benytte praktikpladsen.dk til at søge 
godkendte praktikvirksomheder. 


