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Generelt for erhvervsuddannelserne
Den generelle beskrivelse for skolen, findes i et særskilt dokument, og danner grundlag for beskrivelserne
på grundforløbene og hovedforløbene.
For hver uddannelse skolen udbyder, er der udarbejdet en undervisningsplan for henholdsvis grundforløbet
og hovedforløbet.

Praktiske oplysninger
Pædagogisk ansvarlig:
Den pædagogisk ansvarlige for erhvervsuddannelserne er Erhvervsuddannelseschef Rikke Søgren Raisa,
mail: rsr@sesg.dk tlf.: 7222 5903

Hovedforløb murer gennemføres på følgende adresse:
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
Porthusvej 71
5700 Svendborg
Denne plan er opdateret den 10. februar 2020 og beskriver hovedforløbet på uddannelsen til murer.

Struktur og indhold på hovedforløbet
Det faglige udvalg anbefaler at den efterfølgende planlægning af skole og praktikperioderne bliver, som det
fremgår af nedenstående skema. De omtrentlige ugetal, der er angivet mellem skoleperioderne, er det
minimum og maksimum, der planlægges. Summen af de viste uger svarer derfor ikke til den præcise
uddannelseslængde. Uddannelseslængden variere fra 3 år og 11 måneder til 4 år og 5 måneder inklusiv
grundforløbet.

GF 2
Praktik
20 uger 19-50

Skole
5 uger

Praktik
22 – 30

Skole
5 uger

Hovedforløb
Praktik Skole
12 – 32 10 uger

Praktik
12 – 32

Følgende er en oversigt over, hvilke fag der bidrager til kompetencemålene fra
uddannelsesbekendtgørelsen.

Skole Praktik Skole
10 uger 19 - 25 5 uger

Kompetencemål
Henviser til forudgående

1) Eleven kan genkende og navngive forskellige stilarter inden for arkitektur og design og er
opmærksom på de æstetiske kvaliteter i det murede byggeri.
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.
5) Eleven kan kommunikere og samarbejde med kunder og byggeriets aktører samt arbejde med
innovative processer og vise kendskab til iværksætteri.
6) Eleven kan redegøre for, hvad det betyder at indgå i arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen
og i virksomheden.
7) Eleven kan arbejde med kold asfalt, bitumen, i overensstemmelse med Arbejdstilsynets
uddannelseskrav.
8) Eleven kan opstille, ændre og nedtage systemstillads i overensstemmelse med Arbejdstilsynets
uddannelseskrav.
9) Eleven kan planlægge og arbejde ud fra udleverede tegninger og arbejdsbeskrivelser.
10) Eleven kan foretage kvalitetssikring af sit eget arbejde.
11) Eleven kan udføre alle fagligt relaterede matematiske beregninger.
12) Eleven kan udføre almindeligt forekommende murværkskonstruktioner ved nybyggeri, byfornyelse,
renovering og restaurering.
13) Eleven kan udføre almindeligt forekommende opbygning af gulvkonstruktioner i ikke-organiske
materialer.
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.
16) Eleven kan udføre overfladebehandling ved nybyggeri, renovering og restaurering.
17) Eleven kan udføre tagarbejde med tegl og betonprodukter ved nybyggeri, renovering og
restaurering.
18) Eleven kan udføre energibesparende konstruktioner.
19) Eleven kan anvende murerfagets materialer og intelligente materialer samt vise kendskab til deres
egenskaber.

Hovedforløb 1.
På hovedforløb 1 sætter vi fokus på nedenstående elementer.
 Digitalt Byggeri.
 Murerteknik. Eks. Porebeton
 Fliseteknik. / væg.
 Tegning. Auto Cad.
 Byggepladsindretning & Affaldshåndtering.
 Byggeri & Samfund.
 Kvalitetssikring.
Hovedforløb 1 har en varighed på 5 uger og er det første skoleforløb på uddannelsen.
Elevrettet beskrivelse
På dette hovedforløb har vi fokus på at eleverne lærerne hinanden at kende og dele erfaringer fra
praktikken, da det er første gang eleverne møder hinanden efter afslutningen på GF2.
Det pædagogiske fokus er på, at få eleverne rystet sammen i et fagligt fællesskab, hvor de kan lære af
hinanden og få dem til at se, at de kommer fra store og små virksomheder, der alle har noget at byde ind
med. Ligesom de skal kunne hjælpe hinanden med faglige udfordringer i at styrke færdigheder i fagenes
øvrige kompetencemål, der møder dem i hovedforløbet og i virksomheden.
Fokus er altså på de fagfaglige mål, men også på en faglig identitets dannelse samt en forståelse af, at der
tværfagligt er megen forskel på virksomhedstyper inden for dette faget. Eleverne opnår ved hjælp af
målpindene, som styringsredskab, at udføre eks. tidsplan, mængdeberegning, kvalitetssikring, tegninger
m.m. som gør det muligt for den enkelte og i sammenarbejde med andre at udføre den praktiske del i
murehallen.
Opgaven på H1 er udformet så eleverne arbejder, så vidt muligt 2 og 2 sammen.
Evaluering og bedømmelse
Evaluering af opgaven foregår ved hjælp af PowerPoint, hvor eleven præsenterer det teoretiske, tegninger
og konstruktioner, og den praktiske del. Evaluering af forløbet, eleven fremlægger ved hjælp af PowerPoint.
Det lokale uddannelsesudvalg deltager som bedømmere af opgaven.

Hovedforløb 2
På hovedforløb 2 sætter vi fokus på nedenstående elementer.
 Digitalt Byggeri.
 Fugtsikring. / afstivning ved hjælp af søjler.
 Radon spærre.
 Murerteknik.
 Fliseteknik.
 Vådrumssikring.
 Gulvteknik.
 Tegning. Auto Cad.
 Planlægning.
 Puds & overflader.
 Arbejdsmiljøuddannelse.
 Kvalitetssikring.
Hovedforløb 2 har en varighed på 5 uger.
Elevrettet beskrivelse
På dette forløb lægges der vægt på at eleven kan planlægge, kvalitetssikre og gennemføre en opgave eller
løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelser, alene og i samarbejde med andre.
Eleven kommer til at arbejde med kendte udførelsesmetoder kombineret med nye og ukendte
arbejdsteknikker og materialer. Der lægges vægt på at eleven kommer ind i fagets forventede
kompetencer, hvor det tillærte bliver øvet og det nye danner sammenhæng og mening med det tillærte. På
dette hovedforløb lægges der også stor vægt på at fremme de personlige kompetencer til selvstændigt at
sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger eks. fugtsikring og til at kommunikere med andre om
løsningen heraf.
Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Lærerens rolle er i høj grad organisering af
læring og vejledning. Eleven er i centrum og skal selv være aktiv i forhold til disponering af tid, afprøvning af
grænser for læring samt udvikling af selvstændighed.
Evaluering og bedømmelse
Eleven fremlægger ved hjælp af PowerPoint.
Det lokale uddannelsesudvalg deltager som bedømmere af opgaven.

Hovedforløb 3
På hovedforløb 3 sætter vi fokus på nedenstående elementer.
 Digitalt Byggeri.
 Speciale valgfri
 Murerteknik. / overlukninger m.m.
 Fliseteknik. / almen
 Tegning. Auto Cad. Rutineret.
 Planlægning. / mængdeberegning.
 Puds & overflader.
 Systemstillads.
 Kvalitetssikring.
Hovedforløb 3 har en varighed på 10 uger. På dette hovedforløb skal du starte på det valgfrie speciale med
en varighed på i alt 8 uger, heraf 2 uger på H3 og 6 uger på H4. Eleven vælger sit valgfrie speciale i
begyndelsen af hovedforløbet.
Derudover er der fokus på overnævnte punkter.
Elevrettet beskrivelse
Specialet er valgt af virksomheden og eleven, så virksomheden for mulighed for at dække behovet for
uddannelse der specifikt kan tilgodese virksomheden, men også eleven. Skole & virksomhed sikrer den
nødvendige praxis. Der tages hensyn til den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til
erhvervsfaglige og almene kvalifikationer.
Undervisningsformen tilstræbes at være problemorienteret, med den fornødne understøttelse af
underviser, målet med denne undervisning er at give eleven kompetencer, til at problembearbejde flere
delelementer af faget ind i en given/konstruktiv sammenhæng. Læren har en understøttende funktion.
Derudover er der lagt op til sammenarbejde eleverne imellem og det tilstræbes at eleven på nuværende
tidspunkt, lærer at formidle sine tillærte specifikke faglige kompetencer, såsom dele synspunkter og
overvejelser med de øvrige elever på holdet under ledsagelse af underviser.
Lærerens rolle er i høj grad organisering af læring og vejledning. Eleven er i centrum og skal selv være aktiv i
forhold til disponering af tid, afprøvning af grænser for læring samt udvikling af selvstændighed. Den
pædagogiske antagelse er, at øget engagement og involvering, alt andet lige, vil medføre øget læring hos
den enkelte.
Evaluering og bedømmelse
Bedømmelsen er delt i en mundtlig og skriftlig del. Hvor den mundtlig del foregår i værkstedet sammen
med medlemmerne af det Lokale uddannelsesudvalg. Formålet med den mundtlige del af bedømmelsen er
en øvelse forud for svendeprøven. Den skriftlige del bedømmes også af det lokale uddannelsesudvalg.

Hovedforløb 4
På hovedforløb 4 sætter vi fokus på nedenstående elementer.
 Digitalt Byggeri.
 Speciale valgfri 6 uger
 Murerteknik.
 Fliseteknik.
 Gulvteknik.
 Restaurering.
 Tegning.
 Puds & overflader.
 Kvalitetssikring.
Hovedforløb 4 har en varighed på 10 uger. På dette hovedforløb skal eleven arbejde videre med det valgte
speciale foruden de øvrige mål der ligger på forløbet.
Elevrettet beskrivelse
Arbejdet på dette forløb har blandt til formål at afklare, hvilke tiltag der kan/skal gavne den enkelte elev,
med henblik på svendeprøven, som er den afsluttende del af erhvervsuddannelsen. Specialet er valgt af
virksomheden og eleven, så virksomheden for mulighed for at dække behovet for uddannelse der specifikt
kan tilgodese virksomheden, men også eleven. Skole og virksomhed sikrer den nødvendige praksis. Der
tages hensyn til den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige og almene
kvalifikationer. Formålet med den obligatoriske undervisning på hovedforløbet er, at eleven på-bygger de
allerede erhvervede fagspecifikke kvalifikationer, som kræves for at kunne bestå svendeprøven inden for
Murerfaget.
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i elevernes forudsætninger og implementering af
erhvervslivets behov og ønsker. Lærerens rolle er i høj grad organisering af læring og vejledning. Der tages
afsæt i problembaseret læring, understøttet af underviser, til selvstændig stillingtagen.
Evaluering og bedømmelse
Bedømmelsen er delt i en mundtlig og skriftlig del. Hvor den mundtlig del foregår i værkstedet sammen
med medlemmerne af det Lokale uddannelsesudvalg. Formålet med den mundtlige del af bedømmelsen er
en øvelse forud for svendeprøven. Den skriftlige del bedømmes også af det lokale uddannelsesudvalg.

Hovedforløb 5
På hovedforløb 5 sætter vi fokus på nedenstående elementer.
 Digitalt Byggeri.
 Murerteknik.
 Fliseteknik.
 Tegning.
 Puds & overflader.
 Kvalitetssikring.
 Svendeprøve
Hovedforløb 5 har en varighed på 5 uger. Hovedforløbet har en obligatorisk del med en varighed af 3 uger
og en svendeprøve på 2 uger.

Elevrettet beskrivelse
Den obligatoriske del af forløbet har fokus på at klargøre eleven til svendeprøven. Eleven får udleveret en
tegneopgave som skal indeholde de delelementer ”kompetencer og målpinde” eleven mangler at
færdiggøre.
Der er mulighed for at udfordre sig med en mindre detalje af sit valgte speciale.
Det faglige udvalg ligger op til problemorienteret undervisning, som også er anvendt delvis på hovedforløb
3 og hovedforløb 4.
Evaluering og bedømmelse
Opgaven evalueres af skolen sammen med eleven, inden opstart på svendeprøven.

Svendeprøven
Svendeprøven består af to delelementer:
En bunden praktik opgave
En bunden praktisk opgave som har en varighed af 25 timer. Denne opgave afslutter elevens
basisuddannelse. Opgavens tegninger og beskrivelser m.m. bliver udleveret færdig, til anvendelse i
murerhallen.
En projektopgave
En projektopgave som har en varighed af 25 timer. Denne opgave afslutter undervisningen inden for det
valgte fagområde ”Specialet”. Forud for projektets praktiske udførelse er der afsat 40 timer til teoridelen.
Eleven vælger en opgave på svendeprøveportalen, opgaven er en detalje løsning som indgår i Hindsgavl
slot, og elevens ”Speciale”. Projektet Hindsgavl slot granskes af eleven for at kunne løse opgaven i forhold
til beskrivelse, tegninger og materialer. En problemorienteret undervisning anvendes også her.
Underviserens udfordring på teoridelen er omfangsrig, det kræver kendskab til elevernes individuelle

formåen, for at kunne hjælpe eleven til en opgave der udfordrer uden at opgaven bliver for stor eller for
lille, men svarer til forventningerne i omfang og sværhedsgrad.

Svendeprøve
Den teoretiske prøve
Den teoretiske del af prøven består af en mundtlig prøve, der varer 20 minutter og tager udgangspunkt i
elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen på sidste skoleperiode. Opgaven
(projektoplægget) består af et sæt tegninger, en basisbeskrivelse og et antal cases, der relaterer til hvert
enkelt af uddannelsens fagområder.
Projektoplægget er udarbejdet som en digital interaktiv projektmappe til download. Eleven downloader
projektoplægget ved undervisningens begyndelse (DAG 1) og vælger den case, der bedst svarer til elevens
sammensætning af valgfri uddannelsesspecifikke fag. Elevens arbejde med casen skal dokumenteres med
tegninger, beregninger mv.
Omfanget er beskrevet i den valgte case. Det udarbejdede materiale afleveres til den
svendeprøveansvarlige underviser 15 dage efter skoleperiodens begyndelse. (DAG 15) Arbejdet med casen
afslutter uddannelsens skoleundervisning.
Praktisk prøve
Den praktiske del af prøven består af en fremstillingsopgave med følgende procentvise sammensætning:
1. 50% af opgaven er en bunden opgave udført på baggrund af projektoplæggets basisbeskrivelse.
2. 50% af opgaven udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, der hører til det/de valgfri
specialefag.
Hvis elev og virksomhed ønsker det, kan det uddannelsesspecifikke fags case - efter ansøgning - erstattes af
en problemformulering, fx med baggrund i et af virksomhedens aktuelle projekter. Ansøgning og
beskrivelse af projektet fremsendes til skolen og Det Lokale Uddannelsesudvalg senest 4 uger før 5.
hovedforløbs begyndelse. Efter behandling af ansøgningen fremsender skolen skriftligt svar til
elev/virksomhed. Godkendes ansøgningen, vil svaret tillige indeholde skolens og udvalgets krav til
omfanget af elevens dokumentation.
Den praktiske prøve løses inden for en varighed af 50 timer. Klargøring og forberedende arbejder, som fx
fremstilling af skabeloner, må udføres inden prøvens start. Den praktiske prøve afsluttes (DAG 22).

Bedømmelse af Svendeprøven
Svendeprøven bedømmes af en faglærer, der er eksaminator, og to skuemestre, der er udpeget som
censorer af Det faglige udvalg.
Den mundtlige prøve afholdes i praktikhallen, så eleven får mulighed for at præsentere sammenhængen
mellem sit teoretiske og praktiske arbejde. Eleven kan under den mundtlige prøve også anvende modeller
og demonstrere teknikker, værktøjer mv. Der gives en karakter for den teoretiske prøve.

Der gives en karakter for den praktiske prøve. Det forudsættes, at lærer og censorer på forhånd har
gennemgået det udførte praktiske og teoretiske arbejde.
For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået bestå karakter i alle uddannelsesspecifikke fag
inkl. de valgfrie, samt den teoretiske afsluttende prøve og praktiske afsluttende prøve. Ved uddannelsens
afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for,
at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet anføres hver enkelt
prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven, som er et vægtet gennemsnit af de to prøver. I det
vægtede gennemsnit indgår den mundtlige prøve med 1/3 og den praktiske prøve med 2/3.
Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med
betegnelserne: antaget med ros, bronze og sølv.

