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Version 8 
 

Indledning 
På dette hovedforløb lægges der specielt 
vægt på: 

 

 Mureteknik. 

 Puds og overfladebehandling 

 Fliseteknik. 

 Gulvteknik  

 Tegning 

 Byggeri og samfund 

 Byggepladsindretning og 
affaldshåndtering 

Hovedforløbets varighed 
5 uger. 

Overordnet er afsat: 

 

 1,20 uge til mureteknik 

 0,40 uge til puds og overfladeb. 

 1,50 uge til fliseteknik 

 0,50 uge til gulvteknik 

 0,20 uge til tegning 

 0,50 uge til byggeri og samfund 

 0,60 uge til byggepladsindretning 
og affaldshåndtering 

 

 

 

 

Målbeskrivelse 

Personlige mål 

 At du viser, du kan tilrettelægge og 
udføre mure-, puds- samt fugearbejde. 

 At du viser, du kan tilrettelægge og 
udføre gulv- og flisearbejde. 

 At du kan udføre skitser og frihånds 
tegninger. 

 At du kan udføre plan, facade, snit, 
isometri og detail tegninger i A-Cad. 

 At du forstår sammenhængen mellem 
byggeri og samfund. 

 At du viser, hvor god du er til at holde 
orden på arbejdsstedet. 

 At du viser, i hvilken grad du tager del i 
de fælles opgaver på hovedforløbet. 

 At du viser, i hvilken grad du 
samarbejder med og hjælper de andre 
elever. 

 

 

2. hovedforløb 
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Målpinde 

Mål for teorifag  

Tegning  

1 Eleven kan vurdere og bearbejde 

almindeligt forekommende 

tegningsmateriale og 

arbejdsbeskrivelser 

 

Kompetencemål 

1) Eleven kan genkende og navngive 

forskellige stilarter inden for arkitektur 

og design og er opmærksom på de 

æstetiske kvaliteter i det murede 

byggeri. 

5) Eleven kan kommunikere og 

samarbejde med kunder og byggeriets 

aktører samt arbejde med innovative 

processer og vise kendskab til 

iværksætteri. 

9) Eleven kan planlægge og arbejde ud 

fra udleverede tegninger og 

arbejdsbeskrivelser. 

10) Eleven kan foretage kvalitetssikring 

af sit eget arbejde 

 

 

   

 Byggeri/samfund  

 

1 Eleven kan gøre rede for forskellige 

organisatoriske principper i 

virksomheden, herunder 

beslutningsprocesser og 

samarbejdsformer på forskellige niveauer 

2 Eleven får kendskab til samspillet 

mellem samfundets udvikling og 

udviklingen i virksomhederne, 

herunder de miljømæssige aspekter 

 

Kompetencemål 

2) Eleven kan informationssøge om 

lovkrav, produkter, arbejdsprocesser, 

påvirkninger og reguleringer af faget og 

byggebranchen. 

 

3) Eleven kan gøre rede for, hvilken 

betydning de sociale, økonomiske og 

politiske kræfter har for den aktuelle 

samfundsudvikling og udviklingen i 

virksomhederne, herunder de 

miljømæssige konsekvenser. 

4) Eleven kan redegøre for 

arbejdsmarkedets opbygning, 

overenskomstmæssige forhold og det 

fagretlige system. 

 

 

Byggepladsindretning og 

affaldshåndtering  

 

2 Eleven kan under normal 

arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig 

ikke kan volde skade på materialer og 

konstruktioner før, under eller efter 

arbejdets udførelse 

3 Eleven kan i kendte situationer 

indsamle, sortere og bortskaffe affald 

fra mindre byggepladser under 

hensyn til love og regler samt ud fra 

ressource-, bæredygtigheds- og 

økonomiske betragtninger 

 

 

Praktikmål 
Eleven kan indsamle, sortere og 
bortskaffe affald 

 

 

Kompetencemål 

2) Eleven kan informationssøge om 

lovkrav, produkter, arbejdsprocesser, 

påvirkninger og reguleringer af faget 

og byggebranchen. 

4) Eleven kan redegøre for 

arbejdsmarkedets opbygning, 

overenskomstmæssige forhold og det 

fagretlige system. 

5) Eleven kan kommunikere og 

samarbejde med kunder og 

byggeriets aktører samt arbejde med 
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innovative processer og vise 

kendskab til iværksætteri. 

6) Eleven kan redegøre for, hvad det 

betyder at indgå i 

arbejdsmiljøorganisationen på 

byggepladsen og i virksomheden. 

 
 

 

   

Mål for praktikfag 

Generelle Praktikmål 

Eleven kan planlægge eget arbejde    

Eleven kan medvirke til fælles planlægning    

Eleven kan udarbejde tidsplan  

Eleven kan udarbejde arbejdsbeskrivelse   

Eleven kan foretage modtagekontrol af 
materialer 

Eleven kan foretage proceskontrol og 

dokumentation af eget arbejde. 

Eleven kan reflektere over og forholde sig 
kritisk til eget arbejde. 

Eleven kan foretage opmåling af materialer 

Eleven kan udføre finish 

 

Mureteknik 

3 Eleven kan udføre almindelige 

grundlæggende 

murværkskonstruktioner med tegl-, 

porebeton- og letklinkerprodukter 

 

4 Eleven kan udføre og begrunde 

anvendelsen af, trykkede fuger og 

skrabefuger 

Praktikmål 
Eleven kan udføre fugtisolering 

Eleven kan udføre forskellige former for 
forbandtløsninger 

Eleven kan udføre opmuring med 
limplader, porrebeton og 
gasbetonelementer 

 

Eleven kan udføre fugning under 
opmuring    

Eleven kan udføre udkradsning til 
fugning    

Eleven kan udføre flere former for 
fuger    

Eleven kan udføre rensning af murværk 

Kompetencemål 

1) Eleven kan genkende og navngive 

forskellige stilarter inden for arkitektur 

og design og er opmærksom på de 

æstetiske kvaliteter i det murede 

byggeri. 

10) Eleven kan foretage kvalitetssikring 

af sit eget arbejde. 

12) Eleven kan udføre almindeligt 

forekommende 

murværkskonstruktioner ved 

nybyggeri, byfornyelse, renovering og 

restaurering. 

18) Eleven kan udføre 

energibesparende konstruktioner. 

19) Eleven kan anvende murerfagets 

materialer og intelligente materialer 

samt vise kendskab til deres 

egenskaber 

 

Puds og overfladebehandling 

1 Eleven kan planlægge og vurdere 

pudsearbejde og overfladebehandling, 

hensigtsmæssigt under hensyn til tid, 

materialer, værktøj, arbejdsmiljø og 

håndtering af bygningsaffald 

5 Eleven kan kvalitetssikre det færdige 
arbejde  
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Praktikmål 
Eleven kan udføre forbehandling af 
underlag    

Eleven kan udføre udkast til grovpuds    

Eleven kan udføre grov- og finpuds 

Eleven kan udføre flere former for 
overfladebehandling    

Kompetencemål 

10) Eleven kan foretage kvalitetssikring af 

sit eget arbejde. 

16) Eleven kan udføre 

overfladebehandling ved nybyggeri, 

renovering og restaurering. 

19) Eleven kan anvende murerfagets 

materialer og intelligente materialer 

samt vise kendskab til deres egenskaber 

 

Fliseteknik 

4 Eleven kan anvende grundlæggende 

matematik, herunder beregne og 

konstruere vinkler samt geometriske 

figurer, til brug for opsætning af fliser, 

friser og dekorationer 

5 Eleven kan udføre vådrumssikring med 

egnede materialer efter gældende 

regler 

6 Eleven kan anvende egnet klæb og 

fugemateriale til udførelse af 

flisearbejde på gulv og væg 

Praktikmål 
Eleven kan udføre opsætning af 
vægfliser  

Eleven kan udføre fugning af vægge og 
gulve 

Eleven kan udføre vådrumssikring 

 

 

Kompetencemål 

10) Eleven kan foretage kvalitetssikring 

af sit eget arbejde. 

14) Eleven kan udføre konstruktion og 

underlag for fliser på gulv og væg. 

15) Eleven kan udføre gulv- og 

vægbeklædning i fliser ved nybyggeri, 

renovering og restaurering. 

 

Gulvteknik 

3 Eleven kan udføre opsætning af 

forskalling, armering, støbning og 

færdiggørelse af vådrumsbund efter 

gældende anvisning 

4 Eleven kan anvende materialer og 

værktøj til gulvarbejde samt udføre 

blanding af beton efter recept 

9 Eleven kan udføre reparation af nye og 

gamle gulve, herunder reetablering af 

områder med vådrumssikring 

Praktikmål 
Eleven kan arbejde med klinker og 
gulvarbejde    

Eleven kan udføre fugning af vægge og 
gulve 

Eleven kan udføre vådrumssikring 

Eleven kan udføre opbygning af gulve til 

fliser og klinker, herunder støbning og 

armering 

Kompetencemål 

10) Eleven kan foretage kvalitetssikring af 

sit eget arbejde. 

13) Eleven kan udføre almindeligt 

forekommende opbygning af 

gulvkonstruktioner i ikke-organiske 

materialer. 
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14) Eleven kan udføre konstruktion og 

underlag for fliser på gulv og væg. 

15) Eleven kan udføre gulv- og 

vægbeklædning i fliser ved nybyggeri, 

renovering og restaurering. 

 

Arbejdsform 
I den teoretiske og praktiske del arbejder 
du enten i grupper eller alene med 
opgaverne. Ved dagens afslutning er det en 
fælles opgave at rydde op. 

Evaluering 
Undervejs i forløbet evaluerer du sammen 
med faglæreren de praktiske og teoretiske 
mål og får i den sammenhæng løbende en 
personlig vejledning.  

Ved forløbets afslutning evaluerer du 
sammen med faglæreren de personlige mål 
og det samlede forløb. 

Det lokale uddannelses udvalg bedømmer 
opgaven den anden sidste dag på 
hovedforløbet. Bedømmelsen foregår i 
værkstedet, som projekteksamen. Den 
praktiske opgave bedømmes, teoretisk 
dokumentation gennemgås og eleven 
forsvarer sig mundtlig. 

 

Indhold 
På 2. hovedforløb skal du arbejde med 
følgende: 

Teori 

Murerbogen  

Side 36 Beton 

Side 39+48-51 Blokke 

Side 54-56 Bindere 

Side 65-66 Oplagring af mørtel 

Side 99-124 Fugtspærre 

Side 125-136 Målafsætning 

Side 148 Mørtel 

Side 162-168 Tråd bindere 

Side 168-169   Porebeton 

Side 171-184 Færdiggørelse af facade 

Side 218-221 Tilstød- og krydsende mure 

Side 285-300 Eurocode 

Side 329-344 Kvalitetssikring 

Side 335-339 Mørtelkontrol 

Side 360-372 Beton 

Side 375-394 Mørtelfremstilling og skema 

Side 404-406 Fremstilling af blokke 

 

Pudsbogen 

Side 11-16       Puds før og nu 

Side 17-32       Arbejdsmiljø 

Side 33-40       Miljøvurdering af overflader       

Side 41-50       Pudsens fysik 

Side 51-78       Traditionel puds 

 
 
Fliser og klinker  
Side 11-26 Produktkendskab 

Side 41-47 Arbejdsmiljø 

Side 49-60 Gulvkonstruktioner 

Side 61-73 Underlag til fliser og klinker 

Side 125-126 Reparation af fliser og klinke 

Side 133-140 Avanceret flisearbejde 

 

Tegninger og Teori 

Skitse/Arbejdstegning 

Tidsplan for eget arbejde i praktiklokalet 

Kalkulation over materialeforbrug 

Plan-og facadetegning A-cad 1:10 

Snittegning  A-cad 1:5 

Flisetegning  A-cad 1:5 

Gulvtegning  A-cad 1:5 

(Skitsetegning af flisedekorations væg) 

Kvalitetssikring og kvalitetsstyring 

Produktionskort  
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I øvrigt 

Besøg udefra af teglproducent 

(Besøg udefra af fliseklæbeproducent) 

(Besøg hos fliseklæbeproducent) 

 

 

Praktik 

I praktikdelen arbejdes med følgende 
områder: 

Murearbejde 

Lecablokke  

Porebeton  

Blankt murværk. 

Anlæg efter tegning. 

Fugearbejde. 

Udførelse af en tilfredsstillende finish. 

 

Pudsarbejde 

Planlægning og vurdering af pudsarbejde 

Udkast  

Grov puds  

Finpuds  

Sokkelpuds  

 

Flisearbejde 

Planlægning og vurdering af flisearbejde. 

Udførelse af grundlæggende opmåling og 
disponering af vægflader. 

Udførelse af flisearbejde i indad- og 
udadgående hjørner. 

(Udførelse af mindre formgivnings- og 
designopgave) 

Udførelse af en tilfredsstillende finish. 

 

 

 

Gulvarbejde 

Planlægge og vurdere af gulvarbejde  

Udføre slidlag med fald til gulvafløb 

Udføre grundlæggende opmåling og 
disponering af gulvflader. 

Udføre nedlægning og fugning af fliser og 
klinker samt forstå betydningen af den 
dekorative effekt. 

Udførelse af en tilfredsstillende finish. 

 

Beskrivelse af opgaven 

Praktikopgaven er udformet som en lang 

række sammenmurede toiletter. Dette 

stiller store krav til samarbejde mellem alle 

elever om udmåling og afsætning, da alle 

skal starte på den samme snor. 

Opmuring foregår derefter på to mands 

hold, med facade mur på begge sider på 

vingen og videre fra det indadgående 

hjørne. Alt blank murværk udkradses og 

fuges med 2mm tilbagelagt fuge. 

Bagmuren skal mures overhånden. 

 Efter endt op muring deles rummet på 

midten af en porebeton skillevæg, som 

beklædes med fliser. Midt på bagmuren er 

der et lille fremspring på 240x588, som 

også pudses og beklædes med fliser. 

Resten af bagmuren pudses og finpudses.  

Der lægges slidlag og gulvklinker med fald 

til gulvafløb. Der pudses sokkel og 

opsættes sokkelklinke, i forbindelse med 

klinkegulvet, der hvor der ikke er 

sokkelpuds. 

Tegninger 

Se bilag. 
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