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Side 3

FORORD

Et fagligt udvalg har til opgave at følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område, og efter 
behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser. 
Formålet med Snedkerfagets Fællesudvalg udviklingsseminarer den 8. og 9. december 2020 er derfor, at udvalget påbegynder arbejdet 
med en opdatering og udvikling af uddannelsen, så den modsvarer fremtidens krav.

Formålet med dette katolog er at give udvalgsmedlemmerne et baggrundsmateriale til at forberede sig på seminaret. Som det fremgår af 
programmet, kommer der først nogle eksterne og interne oplæg i forhold til nye krav, udfordringer og tendenser i branchen. Derefter får 
hvert udvalgsmedlem 3-5 minutter til at komme med nogle hurtige skud fra hoften i forhold til om; Snedkeruddannelserne skal udformes 
på en ny måde? – Hvilke emner skal have mere eller mindre vægt? – og hvilke niveauer der skal opnås? Når I har gennemlæst kataloget, 
har I forhåbentlig fået masser af inspiration til, at udvalget i løbet af de to dages seminar kan få skitseret en model for en fremtidig 
uddannelse.

Vi har bedt alle medlemmer af LUU og skolerne om at komme med deres input til det faglige udvalg. Nogle har sendt deres input i forhold 
til bestemte kompetencemål. Disse input er medtaget under præsentationen af kompetencemålene i en kolonne for sig og med grøn skrift. 
Andre kommentarer er medtaget under struktur, og fremgår også med grøn skrift. Endelig er der en masse input, der handler om mange 
forskellige emner og forslag, og de har fået et kapitel for sig selv.

Kataloget indeholder følgende kapitler:
 ▶ Generelt om erhvervsuddannelserne – hvad har lovgivningen fastsat om erhvervsuddannelserne, og hvad bestemmer et fagligt udvalg.
 ▶ Baggrundsinformation om uddannelserne – formål og struktur, kompetencemål, praktikmål og fag i uddannelsen.
 ▶ Input fra Talentprojektet i 2018 – sammenskriv af input fra interview med virksomhederne om hvilke emner, der skal være mere fokus 

på eller mangler i uddannelserne i dag.
 ▶ Input fra LUU og skoler
 ▶ Statistisk baggrund – et overblik over godkendte virksomheder med igangværende aftaler fordelt på regioner, og i hvilke brancher 

lærlingene uddanner sig. Indtaget på grundforløbene, og igangværende lærlinge fordelt på skolerne, deres køn og alder.

Printudgave og interaktiv udgave af kataloget
På hver side i kataloget er der en sidemargen med plads til jeres egne noter. Derfor får I tilsendt to udgaver af kataloget.  En printudgave, 
hvor I manuelt kan skrive jeres noter, og en interaktiv udgave, hvor I kan trykke jer frem og tilbage og skrive jeres noter digitalt i 
sidemargen.
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1 | PROGRAM FOR UDVIKLINGSSEMINAR I DECEMBER 2020

Program for dag 1

09.30 – 10.00 Præsentation af formål og processen for seminaret
 Forventninger til resultatet af seminaret v. Hanne og Ole

10.00 – 11.00   Bæredygtig Bygningskultur
 (oplæg på Teams) 
 v. Nicolai Bo Andersen, Professor MSO, Programleder for Kulturarv, 

Transformation og Restaurering ved Det Kongelige Akademi - Arkitektur, 
Design og Konservering

11.00 – 12.00 Inspiration om virksomhedernes behov nu og i fremtiden 
 (oplæg på Teams)
 v. Betina Simonsen, direktør for Innovationsnetværket  

Lifestyle § Design Cluster. 

12.00 – 13.00 Frokost   

13.00 – 13.40 Nye kompetencekrav i forhold til udviklingstendenser i branchen
 Skal snedkeruddannelserne udformes på en ny måde?
 Hvilke emner skal have mere og mindre vægt i fremtiden? 
 Hvilke niveauer skal vi opnå i uddannelserne? 
 Oplæg v. udvalgsmedlemmerne (3-5 minutter pr. deltager)

13.40 – 14.15 Præsentation af input fra virksomheder i Talentprojektet samt fra de lokale 
uddannelsesudvalg og skolerne i forhold til uddannelserne generelt

 v. Hanne og Ole 

14.15 – 14.30 Kaffepause

14.30 – 15.00 Præsentation af nuværende kompetencemål på GF2 og på hovedforløbet 
 v. Hanne og Ole 

15.00 – 15.15 Hvilke nye kompetencekrav skal der være i uddannelserne? oplæggene?
 Øvelse 1: Brainstorm v. alle på baggrund af dagens oplæg v. alle

15.15 – 15.30 Opsamling på øvelse 1. Brainstorm
 Kort om det videre arbejde med kompetencemålene.

15.30 – 16.20 Revision af kompetencemålene
 Øvelse 2: Revision af kompetencemålene 
 Hvilke kompetencemål skal revideres, og hvilke nye kompetencemål skal 

udvikles? 
 v. alle 
 
16.20 – 16.30 Kort pause

16.30 – 17.30 Udvalgsmøde
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Program for dag 2

09.00 – 09.15 Kort om resultaterne af arbejdet på dag 1

09.15 – 10.00 Konkretisering af kompetencemålene
 Øvelse 3: Gruppearbejde om indholdsmæssige ændringer/udvikling af 

kompetencemål. 
 Hvilke kompetencemål hører til GF2, og hvilke hører til hovedforløbet? 

Hvilket niveau skal opnås?
 v. alle

09.50 – 10.30  Opsamling på øvelse 3
 v. alle

10.30 – 10.45 Kort pause 

10.45 – 11.15  Præsentation af nuværende praktikmål 
 Hvad opfylder praktikmålene i dag i forhold til kompetencemålene?
 Hvilke input er der fra LUU og skolerne?
 v. Hanne og Ole

11.15 – 11.45  Revision af praktikmål
 Øvelse 4: Gruppearbejde om praktikmål 
 Hvilke praktikmål/kompetencemål kan virksomhederne bidrage, og hvilke 

kompetencemål kan skoleundervisningen bedst bidrage til?
 Hvilket niveau skal kompetencerne være på?  
  v. alle

11.45 – 12.00  Opsamling på øvelse 4 om revision af praktikmål

12.00 – 13.00  Frokost

13.00 – 14.00 Ændringer af strukturen for uddannelsen
 Øvelse 5: Gruppearbejde på baggrund af de foregående fire øvelser 
 Skal strukturen for uddannelsen gentænkes og ændres?

14.00 – 14.15 Kaffepause
   
14.15 – 15.30 Opsamling på øvelse 5 om ændring af strukturen for uddannelserne 
 Det videre arbejde med udvikling opdatering og udvikling af uddannelsen, 

så den modsvarer fremtidens krav.
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2 | GENERELT OM ERHVERVSUDDANNELSER

Overordnet set skal vores erhvervsuddannelser:
 ▶ Give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grudlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig 

virksomhed. Bidrage til at udvikle deres interesser for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund, samt personlig 
udvikling, karakterdannelse og faglige stolthed.

 ▶ Imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den 
erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, 
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke og give de uddannelsessøgende viden om 
internationale forhold og arbejde i udlandet.

En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse, hvor praktikuddannelse og skoleundervisningen skal udgøre et 
sammenhængende forløb. En erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb, og kan tillige indeholde et særligt 
studiekompetencegivende forløb.

Fagligt udvalgs opgaver
Et fagligt udvalg bestemmer indholdet i regler om:

 ▶ Uddannelsens varighed og struktur, herunder fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse. 
 ▶ Uddannelsens mål og øvrige rammer for undervisningens indhold, herunder eventuelle niveaukrav.
 ▶ Bedømmelsesplan hvad angår uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet.
 ▶ Retningslinjer for afholdelse af svendeprøver.
 ▶ Praktikuddannelsen.
 ▶ De faglige udvalg fastsætter UDDANNELSESORDNINGER for de enkelte uddannelser.
 ▶ Derudover tager de faglige udvalg stilling til elevers fritagelse for dele af skoleundervisning og praktikuddannelse på grundlag 

anden undervisning eller beskæftigelse.

Skoleundervisningen omfatter grundfag, erhvervsfag (kun på GF), uddannelsesspecifikke fag og valgfag:
 ▶ GRUNDFAG omfatter praktisk og teoretisk undervisning, og skal bidrage til generel erhvervskompetence. GF2 og hovedforløbet 

skal indeholde mindst 2 grundfag. Det faglige udvalg vælger grundfag fra det katalog over grundfag, som ministeriet har 
udarbejdet.

 ▶ UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG omfatter praktisk og teoretisk undervisning, og skal bidrage til en specifik 
erhvervskompetence. Der findes både OBLIGATORISKE UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG og VALGFRI 
UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG. Et AMU-MÅL kan udbydes som et valgfrit uddannelsesspecifikt fag på EUD.
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3 | BAGGRUNDSINFORMATION OM UDDANNELSERNE

3a: Formål, længde og struktur

Bygningssnedker / Møbelsnedker / Orgelbygger 

Uddannelsens formål
Erhvervsuddannelsen til bygningssnedker/møbelsnedker/orgelbygger har som overordnet formål, at eleverne gennem 
skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Planlægning og udførelse af de almindeligt stillede opgaver indenfor fagområdet i den forventede kvalitet og i henhold til love, 
regler og traditioner.

2. Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på fagområdet, herunder innovativt og problemløsende arbejde.
3. Informationssøgning, valg og rådgivning om materialer samt kvalitetssikring og kvalitetskontrol.
4. Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen.
5. Anvendelse af love og regler vedrørende byggeri og træ- og møbelproduktion, herunder energikrav, brandsikring, arbejdsmiljø, 

licitation og tilbudsgivning.
6. Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for det nære, omliggende og globale miljø.
7. Branchens arbejdsfunktioner og uddannelser samt etablering af selvstændig virksomhed.

Uddannelsen afsluttes med niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle uddannelsens 
kompetencemål.

Uddannelsens længde for eud, euv og eux forløb
Uddannelsen varer fra 2 år og 9 måneder til 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet.

Unge under 25
Uddannelsen efter grundforløb varer fra 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt 
på seks skoleperioder. Det kunne være ønskværdigt at forlænge nogle af hovedforløbene. Som minimum H4 og H5. På disse forløb er det 
meget svært at nå alle mål.

Voksne over 25 (euv-forløb)
Uddannelsen efter grundforløb varer fra 2 år og 8 måneder til 3 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger. 
Skoleundervisning opdeles for euv-forløb i et antal skoleperioder af maksimalt seks ugers varighed.

https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/niveauer-i-kvalifikationsrammen/niveau-4
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Elever i eux-forløb
Uddannelsen efter grundforløb varer fra 3 år og 2 måneder til 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 65 uger fordelt 
på fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed. Det 
foreslås, EUX-forløb bliver forlænget med 6 måneders praktik, fordi skoleundervisningen er dobbelt så lang på hovedforløbet som for en 
almindelig eud. Derfor er der ikke tid nok til opnå praktikmålene.

Uddannelsens struktur for eud forløb
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Det faglige udvalg anbefaler, at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af ovenstående skema. De omtrentlige 
antal uger, der er angivet mellem skoleperioderne, er det minimum og maksimum, der bør planlægges. Summen af de viste 
uger svarer derfor ikke til en præcis uddannelseslængde. H3 skal være gennemført inden for de første to år af uddannelsestiden 
inkluderet grundforløbet. 

EUV 
Med hensyn til merit på praktiktid og skoleuger har vi Bilag 1 i bekendtgørelse, hvor krav til at give merit er specificeret. 
Skoleundervisning på hovedforløbet er afkortet med 10 %, hvilket betyder, at skoleundervisningen for EUV1 og EUV2 bliver på 27 
uger. Afkortningen er fundet ved at fjerne de to ugers vagfrie specialefag på H3, og en uge af det vagfrie specialefag på H5. 
I forhold til ovenstående skema er det for EUV 1 og EUV 2, muligt at opdele i et mindre antal skoleperioder for EUV-forløb, således 
at hvert skoleforløb er af maksimalt seks ugers varighed. 
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3b: Fælles kompetencemål forud for hovedforløbet 

Kompetencemålene forud for hovedforløbet, er de kompetencemål, der skal opfyldes på Grundforløb 2 for at komme videre på 
hovedforløbet. Det bliver også kaldt overgangskravene, og de er fælles for både bygningssnedker, møbelsnedker, orgelbygger og 
maskinsnedker, bortset fra at eleverne på maskinsnedker skal have bestået grundfagene, skal eleverne på bygningssnedker og 
møbelsnedker/orgelbygger have gennemført grundfagene.

I forbindelse med reformen i 2015 blev de faglige udvalg bedt om at beskrive overgangskravene, som viden, færdigheder og 
kompetencer, mens målene for hovedforløbet alene er beskrevet i form af kompetencemål. Overgangskravene indeholder mange 
gentagelser mellem viden-, færdigheds- og kompetencemål, som det kan ses neden for. Dette er fordi beskrivelsesformen medfører, 
at den viden og de færdigheder, der indgår i en kompetence skal udspecificeres. Et udvalg under ministeriet har arbejdet med forslag 
til forenkling af beskrivelsessystemet hvad angår bl.a. uddannelsesbekendtgørelser. Her er det blevet besluttet, at mål for viden og 
færdigheder i overgangskravene i fremtiden skrives sammen med kompetencemålene.

Eleven skal have kompetence  
til på grundlæggende niveau  
at kunne:

Eleven skal have grundlæggende 
viden på følgende områder:

Eleven skal have færdigheder 
i at anvende følgende 
grundlæggende metoder og 
redskaber til løsning af praktiske 
arbejdsopgaver: Input fra LUU og skoler

1. Forklare og læse kendte 
tegninger og diagrammer, 
herunder symboler og 
signaturer i forhold 
til enkle møbel- og 
bygningskomponenter.

• Grundlæggende tegneteknik 
projektionstegning, symboler 
og signaturer, der anvendes 
i forhold til enkle møbel- og 
bygningskomponenter.

• Læsning af tegninger og 
diagrammer til møbel- og 
bygningskomponenter.
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2. Udføre enkle skitser og 
målfaste arbejds– og 
projektionstegninger i et 
digitalt tegneprogram, 
herunder afbilde enkle figurer 
i plan og lodret billede, der er 
relevant i en given praktisk 
opgave.

3. Referere til grundlæggende 
teknik i et CAD-program og  
udføre 2D arbejdstegninger 
og 3D modellering, der er 
relevant i en given praktisk 
opgave.

• Geometriske betegnelser 
for bestanddelene i trekant, 
firkant, kvadrat, prisme, kegle 
og cirkel.

• Teknikker i et CAD-
program i forhold til 2D 
arbejdstegninger og 3D 
modellering af enkle møbler 
og bygningskomponenter.

• Anvendelse af geometriske 
metoder til at konstruere og 
kontrollere de almindeligste 
vinkler, trekanter og firkanter 
i forbindelse med praktisk 
arbejde.

• Udførelse af håndtegnede 
skitser af enkle møbler og 
bygningskomponenter.

• Anvendelse af målfaste 
arbejdstegninger og 
projektionstegninger 
af enkle møbler og 
bygningskomponenter i 
et digitalt tegneprogram, 
herunder afbildning af enkle 
figurer i plan og lodret billede.

• kan udføre arbejdstegninger 
med målafsætning

I foreslår at frihåndstegning 
fjernes – på GF2 er der et mål 
om at lave skitser, mener I at 
det nok?
Ja, eleverne arbejder med 
skitser på alle forløb men 
udfører tegninger i 2d og 3d 
tegneprogrammer da det oftest 
er lige så hurtigt.
 
I foreslår at målfaste tegninger 
ændres til mål angivet på 
tegninger – jeg forstår det 
sådan, at I mener at det ikke 
hedder målfaste tegninger, men 
mål angivet på tegninger?
Det skal forstås sådan at det er 
målet på tegning der gældende.

4. Vælge, begrunde og anvende 
måleværktøjer ved brug af 
måletekniske standarder, 
værdier og tolerancer, 
til at udføre opmåling og 
beregning, samt udarbejde 
materiale- og styklister til en 
given praktisk opgave.

• Måletekniske standarder, 
værdier og tolerancer samt 
opmåling og beregning 
af enkle møbler og 
bygningskomponenter.

• Anvendelse af 
måleværktøjer, herunder 
udførelse af opmåling 
og materialeberegning i 
forbindelse med udførelse 
af enkle møbler og 
bygningskomponenter.
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5. begrunde og udvælge 
massivtræ, relevante 
materialer og 
befæstigelsesmaterialer til 
praktiske opgaver, der er 
omfatter både indvendigt og 
udvendigt arbejde. 

6. begrunde valg og skelne 
mellem almindelige træsorter 
og referere til træets 
grundlæggende fugtmekanik, 
tørremetoder og de 
faktorer der fører til et godt 
tørreresultat.

• Almindeligt forekommende 
træsorter, andre relevante 
materialer. 

• Fugtmekanik, tørremetoder 
og faktorer for et godt 
tørreresultat.

• Begrundelse for valg 
af massivtræ, andre 
relevante materialer og 
befæstigelsesmaterialer 
til indvendigt og udvendigt 
arbejde. 

• Identifikation og 
frasortering af afgrænsede 
materialer til møbel- og 
bygningskomponenter.

Det giver ikke mening, at de 
på grundlæggende niveau skal 
de kunne mere end når de har 
færdigheder.

”Har kendskab til og kan referere 
til træets grundlæggende 
fugtmekanik, tørremetoder og 
de faktorer der fører til et godt 
tørreresultat.”
Det er måske lidt svært at have 
kendskab til og referere til, for 
noget vi ikke kan viser sindssyg 
meget af. 

7. Vælge, begrunde og 
praktisk anvende relevante 
samlinger i møbel- og 
bygningskomponenter samt 
finer og finersamlinger.

8. Udføre grundlæggende 
overfladebehandling 
på møbel- og 
bygningskomponenter i en 
given praktisk situation.

• Samlinger i enkle møbel- og 
bygningskomponenter, 
herunder tryk, belastninger, 
styrke og stabilitet. 

• Opgaver med finér. 

• Teknikker til 
overfladebehandling.

• Afprøvning og udførelse 
af samlinger i møbel- og 
bygningskomponenter  

• Udvælgelse af finér 
og udførelse af enkle 
finérsamlinger. 

• Afprøvning og udførelse af 
overfladebehandling.

Hvad med laminat? det er mere 
almindeligt end finer.

9. Udvælge, opstille, betjene og 
vedligeholde byggebranchens 
og træ- og møbelindustriens 
almindeligt forekommende 
håndværktøjer, el-
håndværktøjer og stationære 
maskiner i forbindelse med en 
arbejdsproces.

• Hånd- og el-værktøjer og 
enkle stationære maskiner 
samt daglig vedligeholdelse. 

• Mekaniske principper, 
energiomsætning, 
omdrejnings- og 
skærehastighed, 
overfladekvalitet og 
slibematerialer.

• Begrundelse for valg af 
hånd- og el-håndværktøjer 
stationære maskiner. 

• Opstilling, anvendelse, 
fejlfinding og vedligeholdelse 
af hånd- og el-håndværktøjer 
og stationære maskiner. 

• Fejlmelding af el-værktøjer og 
maskiner.

Hvad menes der med 
energiomsætning?????????
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10. Fremstille grundlæggende 
CNC-programmer under 
vejledning, og udføre dette 
i forbindelse med en given 
praktisk opgave.

• CNC-programmer og 
CNC-maskiners funktion og 
anvendelse.

• Udførelse af CNC-
programmer.

11. Laminere og anvende 
laminerings- og 
spændeværktøjer samt udstyr 
til limpåføring til udvalgte 
møbel- og bygningsopgaver.

• Lim og udstyr til påføring 
samt principperne for 
tryk ved laminerings- og 
spændeværktøjer.

• Udførelse af laminering og 
limning.

12. Beskrive, analysere og 
udføre mindre formgivnings- 
eller designopgaver til 
relevante møbel- og 
bygningskomponenter.

• Formgivning, funktionalitet, 
design og æstetik.

• Udførelse og beskrivelse af 
mindre formgivnings- eller 
designopgaver inden for 
området.

13. Læse og anvende enkle 
arbejdsbeskrivelser og 
produkt-anvisninger i 
forbindelse med udførelse af 
praktisk opgave, 

14. Anvende faglige udtryk 
og begreber inden for 
træ- møbelindustrien samt 
byggebranchen.

15. Dokumentere og formidle 
egne arbejdsprocesser, 
metoder og resultater i 
forbindelse med løsning af en 
praktisk opgave.

• Faglig dokumentation, 
f.eks. vejledning og 
arbejdsbeskrivelse. 

• Almindelige begreber og 
fagudtryk inden for erhvervet.

• Læsning og forståelse af 
enkle arbejdsbeskrivelser 
og produkt- og 
arbejdsanvisninger. 

• Udarbejdelse af skriftlig 
dokumentation af en faglig 
arbejdsproces.
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16. Samarbejde med andre 
faggrupper om løsning af en 
given opgave, der indgår i en 
træ- og møbelproduktion og 
eller i en byggeproces.

• Samarbejde og samspil 
mellem faggrupper.

• Løsning af en praktisk opgave 
i samarbejde med andre.

17. Planlægge, koordinere 
og udføre en overskuelig 
arbejdsproces i en træ- og 
møbelproduktion og eller i en 
byggeproces.

• Planlægningsværktøjer. • Anvendelse af 
planlægningsværktøjer til at 
udføre forskellige praktiske 
opgaver.

18. Begrunde og kontrollere, 
om en given arbejdsopgave 
opfylder fastsatte 
kvalitetsmæssige krav inden 
for træ-og møbelproduktion 
og eller byggebranchen.

• Gældende kvalitetskrav 
indenfor træ-og 
møbelproduktion og 
byggebranchen.

• Identifikation og begrundelse 
for om en færdig opgave 
opfylder fastsatte 
kvalitetsmæssige krav.

19. Udføre affaldssortering i 
forhold til gældende krav i 
træ- og møbelindustrien og 
byggebranchen.

• Affaldssortering • Udførelse af affaldssortering 
i henhold til de gældende 
krav indenfor træ-og 
møbelproduktion og 
byggebranchen. 
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20. Medvirke i 
gennemførelsen af en 
Arbejdspladsvurdering (APV) 
i træ- og møbelindustrien og 
byggebranchen.

21. Vurdere og begrunde 
valg af hensigtsmæssigt 
arbejdsmiljø og sikkerhed 
ved planlægning og udførelse 
af en given arbejdsopgave i 
træ- og møbelindustrien og 
byggebranchen.

22. Håndtere farlige stoffer i 
forbindelse med en given 
praktisk arbejdsopgave.

• Indholdet i en 
Arbejdspladsvurdering (APV). 

• Farer før løsning af en 
praktisk arbejdsopgave. 

• Forebyggelse af 
arbejdsbetingede 
belastningslidelser, fysisk, 
kemisk-biologisk og 
psykosocialt arbejdsmiljø i 
forhold til løsning af praktiske 
arbejdsopgaver. 

• Håndtering af farlige stoffer i 
kendte situationer.

• Medvirken til en 
Arbejdspladsvurdering (APV). 

• Identifikation af farer og 
ulykker før løsning af en 
arbejdsopgave. 

• Begrundelse for valg 
af hensigtsmæssige 
arbejdsstillinger, bevægelser 
og arbejdsgange med henblik 
på at forebygge belastninger. 

• Håndtering af farlige stoffer.

Eleven skal have gennemført følgende grundfag på GF2:
1. Matematik på F-niveau bestået for maskinsnedker, gennemført for møbelsnedker/orgelbygger og bygningssnedker

Input fra faglærer: Matematikfaget er blevet revideret. Det betyder for F niveauet, at der f.eks. ikke indgår ligninger i målene. Det syntes 
jeg I skal overveje. Kravene i matematik er meget lave. Det giver måske mening til produktionsassistentuddannelserne, men i forhold til 
den færdigt uddannede maskinsnedker, bygningssnedker, orgelbygger og møbelsnedker tænker jeg, at niveauet er for lavt. Det lave niveau 
betyder f.eks., det er svært at lave inddeling med flere faktorer, og det er svært at lave en materialeberegning hvor et areal indgår.

2. Teknologi på F-niveau bestået for maskinsnedker, gennemført for møbelsnedker/orgelbygger og bygningssnedker

Eleven skal have opnået følgende certifikater eller kompetencer svarende til:
1. Arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler
2. Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner, svarende til maskinkorekort.dk
3. Kompetencer svarende til førstehjælp på mellem niveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016
4. Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer  

pr. 1. september 2014
5. Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads (bygningssnedker og møbelsnedker/

orgelbygger)

Input fra LUU og Skole: Maskinsnedkeren skal også have kursus i rulle- og bukkestillads.
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Input fra LUU: Det er vigtigt, at bygningssnedkerne får de nuværende kurser i stillads og epoxy på GF2. De bruger det konstant. De bør 
også have kurser i PCB og asbest. Så de ved hvordan de skal fjerne PCB fuger når de støder på disse. Ved hvordan man håndterer skum 
hvis dette skal bruges, og ved hvordan man håndterer asbest. Så bør de også have teleskoplæsser bevis. Hvis tiden ikke er til det så sæt 
lærlingene til uafhængig af skoleperioden til at tage alle disse kurser. Hvis dette betyder at lærlingene skal have 3 uger mere til kursus i 
deres læretid så er det en uge mere de er på skole om året.
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3c: Fælles kompetencemål for hovedforløbet

Fælles kompetencemål for bygningssnedker og  
møbelsnedker/orgelbygger Input fra LUU og skoler

Der mangler kompetencemål for opmåling, iværksætteri og 
Bæredygtighed.

1. Eleven kan udvælge, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt 
forekommende håndværktøj, el-håndværktøj og standardmaskiner i 
forbindelse med udførelse af en arbejdsproces inden for fagområdet.

2. Eleven kan programmere, opstille og betjene CNC-styrede 
træbearbejdningsmaskiner.

Bygningssnedker – Eleven skal have kendskab til at programmere, opstille 
og betjene CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner.

Møbel- og bygningssnedkere skal have lidt mere CNC. Måske ikke lige så 
meget som maskinsnedker, men fx på rutineret niveau

3. Eleven kan udvælge materialer til arbejdsopgaver på baggrund 
af informationer om materialers tekniske egenskaber i forhold til 
indvendigt og udvendigt arbejde samt bearbejdningsmuligheder.

Der skal være nogle målpinde for materialelære – har en fornemmelse af 
at det er ved at glide lidt ud af uddannelsen fx: Træets egenskaber, Træets 
fugtindhold, Svind og udvidelser, Nye materialer, osv.

4. Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle og 
maskinelle samlinger i massivtræ og pladematerialer, herunder udføre 
fineringsopgaver.

Bygningssnedker – Eleven kan vælge planlægge, begrunde og 
udføre relevante manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ og 
pladematerialer, herunder udføre mindre fineringsopgaver.

Møbelsnedker - Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle 
og maskinelle samlinger i massivtræ og pladematerialer, herunder udføre 
fineringsopgaver.
 
Nyt selvstændigt kompetencemål – Møbelsnedker– Eleven kan udføre 
avancerede fineringsopgaver.

5. Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere manuelle og maskinelle 
arbejdsoperationer i en håndværksmæssig plademøbelproduktion.

Bygningssnedker – Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere 
manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en håndværksmæssig 
plademøbelproduktion.
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6. Eleven kan anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr 
til limpåføring i forbindelse med udførelse af opgaver inden for 
fagområdet.

Bygningssnedker – Eleven kan udføre håndværksmæssig limning.

7. Bygningssnedker - Eleven kan udføre opgaver med beslåning, som 
omfatter ilægning af hamborghængsler med firkantede hjørner.

(7)   Møbelsnedker – eleven kan udføre opgaver med beslåning.

Bygningssnedker – Eleven kan udføre opgaver med beslåning, som 
omfatter ilægning af forskellige beslag. hamborghængsler med firkantede 
hjørner

8. Eleven kan udføre håndværksmæssig pudsning og 
overfladebehandling og kunne gøre rede for relevante typer af 
overfladebehandling til opgaver inden for fagområdet.

9. Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og 
projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde i 
plan og lodret billede.

Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste mål angivet på 
arbejds- og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder 
afbilde i plan og lodret billede.

Eleverne bør prøve at tegne i et 3D tegneprogram

Ændre / slække på kravene til en konstruktionstegning. Det giver ikke altid 
mening at det skal være i 1:1. Nogle gange bliver der måske lavet 3 A0, for 
at få plads til det – det kunne måske være mere hensigtsmæssigt med 1:2

Hovedtegninger bør kunne afleveres i andet målestoksforhold end 1:1 (1:2)
Specifikation af brugen farver på tegning
Møbelsnedker skal have lov til at placere mål ”inde i tegning”

10. Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og 
dokumentere formgivnings- eller designopgaver med udgangspunkt 
i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter indenfor 
håndværk, arkitektur og industriel design.

Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og dokumentere 
formgivningsopgaver eller designopgaver med udgangspunkt i 
brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter indenfor 
håndværk, arkitektur og industriel design.

11. Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige 
arbejdsprocesser i en arbejdsopgave, herunder vælge maskiner, 
værktøj, materialer og dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte 
kvalitetsmæssige krav indenfor træ og møbel og byggeri.

Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige arbejdsprocesser 
i en arbejdsopgave, herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og 
dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav 
indenfor træ og møbel / inventar og byggeri.
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12. Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske 
opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og 
brugsanvisninger samt love og regler inden for fagområdet.

13. Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver 
indenfor arbejdsområdet under hensynstagen til arbejdsmiljø, 
herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav, 
sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige 
stoffer, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.

14. Eleven kan anvende it i det daglige arbejde, herunder opsøge faglig 
viden, samt dele viden med kolleger og samarbejdspartnere.

Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til 
kundeservice og personlig optræden.

Eleven kan udvikle ideer, der kan bidrage til at optimere processer og 
arbejdsgange i virksomheden.

Eleven kan læse manualer og forstå og anvende faglige udtryk og begreber 
i forbindelse med udførelse af opgaver inden for fagområdet.

Eleven kan dokumentere at have gennemført praktikprojekter i 
virksomheden mellem 3. og 4. skoleperiode i hovedforløbet.

Eleven kan dokumentere at have gennemført praktikprojekter i 
virksomheden mellem 3. og 4. 5. skoleperiode i hovedforløbet.  
Tilføj at emnet erhvervsinformatik skal indgå i projektet.
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3d: Kompetencemål for hovedforløbet – Bygningssnedker

Bygningssnedker
Faglige kompetencemål Input fra LUU og skoler

Inde Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere 
håndværksmæssige og maskinelle arbejdsoperationer i 
en produktion af vinduer og døre i forhold til gældende 
energilovgivning.

Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere 
håndværksmæssige og maskinelle arbejdsoperationer i en 
produktion fremstilling og renovering af vinduer og døre i forhold 
til gældende energilovgivning.

Ude Eleven kan foretage måltagning, dokumentere og montere 
indvendige og udvendige døre og vinduer med afslutninger 
samt fugning i forhold til gældende bygningsreglement og 
energilovgivning.

Eleven kan foretage måltagning, dokumentere og montere 
indvendige og udvendige døre og vinduer med afslutninger 
samt fugning i forhold til gældende bygningsreglement og har 
kendskab til energilovgivning.

Ude Eleven kan opmåle, beregne, dokumentere og montere 
bygningselementer og inventar samt tilbehør med korrekte 
befæstigelsesmaterialer på alle typer af underlag.

Ude Eleven kan udføre strøgulve samt udlægge trægulve med 
parket, brædder eller plader og afslutninger ifølge gældende 
bygningsreglement.

Eleven kan udføre strøgulve gulve samt udlægge trægulve med 
parket, brædder eller plader og afslutninger ifølge gældende 
bygningsreglement.

Ude Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter og 
afslutninger, opbygge og beklæde lette indvendige vægge og 
udføre konstruktioner og isolering samt dokumentere, at dette 
sker under hensynstagen til gældende krav vedrørende styrke, 
brand, fugt, lyd og energi.

Bygningssnedkerne skal opnå bedre færdigheder i montage af 
præfabrikeret løsninger. Det være sig samlinger, afslutninger, 
fugt, behandling m.m. i krydsfiner eller massive lister. Lofter med 
massive lister eller kerto.

Inde / ude Eleven kan i samarbejde med andre analysere og dokumentere 
praksisnære problemløsninger med hensyn til energioptimering 
af bygninger.

Ude Eleven kan reparere bygningskomponenter og restaurere 
enkle bygningskomponenter i samarbejde med og i respekt 
for de øvrige faggrupper i byggeriet. Arbejdet skal udføres 
under hensyn til stilart, pris, vedligeholdelse, og eksisterende 
bygningsmasse.

Eleven kan reparere bygningskomponenter og restaurere enkle 
bygningskomponenter i samarbejde med og i respekt for de 
øvrige faggrupper i byggeriet. Arbejdet skal udføres under 
hensyn til stilart, historik, pris, vedligeholdelse, og eksisterende 
bygningsmasse.
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Inde Eleven kan anvende digitale programmer til tegning, måltagning 
og opsnøring af trapper, og redegøre for forskellige trappetyper 
og bygningsmæssige regler herom.

Inde Eleven kan i samarbejde med andre udføre kvartsvingstrappe.

Ude Eleven kan foretage måltagning, samling og montage af 
præfabrikerede trapper.
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3e: Kompetencemål for hovedforløbet – Møbelsnedker

Møbelsnedker – faglige kompetencemål Input fra LUU og skoler

Møbelsnedker / 
orgelbygger

Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre 
manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en produktion af 
møbler i massivtræ.

Møbelsnedker / 
orgelbygger

Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre 
manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en produktion af 
siddemøbler.

Møbelsnedker / 
orgelbygger

Eleven kan anvende traditionelle snedkersamlinger under 
udførelse af enkle restaureringsopgaver af møbler under 
hensyn til stilart, pris, vedligeholdelse og bæredygtighed.

Orgelbygger Eleven kan dokumentere og fremstille de vitale dele i et orgel og 
redegøre for valg af beslag til orgelhuse og mekanik.

Orgelbygger Eleven kan redegøre for formgivning og æstetik ved orglets 
facadeopbygning, og dokumentere forskellene på orgelbygning 
og orgeltyper, orgelmusik og orgelarkitektur i Nord- og 
Sydeuropa gennem tiderne.

Orgelbygger Eleven kan redegøre for orglets luftforbrug, ventilåbninger 
og ventilstørrelser samt tætningssystemer, forskellige 
orgelstemmer, herunder intonation og mensurering, og udføre 
stemning og temperering ud fra kammertonen således, at 
tempereringssystemet er overholdt, og stemmekvaliteten er 
acceptabel.

Orgelbygger Eleven kan i samarbejde med andre deltage i en produktion 
af orgler med hovedvægten lagt på de klanglige dele i et 
orgel, herunder arbejde med pibetyper i forskellige legeringer, 
overfladebehandling, lodninger og vedligeholdelse af disse 
pibetyper.
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3f: Oversigt over fag på hovedforløb – Bygningssnedker

Fagrække for hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsens hovedforløb. Bemærk skemaet indeholder både 
informationer om det ordinære- og euv forløbet. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål 
understøtter.

Fag på hovedforløb

Fagnr. Fagnavn
Præstations- 
standard

Vejledende tid 
i uger Bygningssnedker

Antal skoleuger i alt på hovedforløb inkl. grundfag, obligatoriske, valgfri og valgfag  
– euv varighed angives i ( )

30 (27)

Antal ugers valgfag i alt – euv varighed angives i ( ) 0 (0)

Grundfag 4 

10826 Teknologi E 2,0 X

17392 Erhvervsinformatik F 2,0 X

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag – euv varighed angives i ( ) 22 

12736 IT og CAD/CAM Rutineret 1,0 X

11175 IT og CAD/CAM 1 Avanceret 1,5 X

11180 Design og formgivning Rutineret 1,0 X

11180 Design og formgivning Avanceret 1,0 X

11182 Arbejdsmiljø, Træ, Møbel og Byg Rutineret 1,0 X

6405 Industrielt plademøbel  Rutineret 1,5 X

11185
Håndværksmæssig og maskinel fremstilling 
vinduer og døre

Rutineret 2,5 X

11187 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af bygningsdele Avanceret 4,0 X

11186 Trapper Avanceret 4,0 X

11181 Byggeri og energiforståelse Rutineret 1,0 X

11184 Montering af bygningsdele og inventar Rutineret 3,0 X

11191 Plademøbel byg Avanceret 0,5 X
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Valgfri uddannelsesspecifikke fag – euv varighed angives i ( ) 4 (1)

11247 Iværksætteri og Entreprenørskab Avanceret 2,0 X (1)

11247 Iværksætteri og Entreprenørskab Ekspert 2,0 X (1)

11231 Bygningsmontage Rutineret 2,0 X (0)

11231 Bygningsmontage Avanceret 2,0 X (1)

11231 Bygningsmontage Ekspert 2,0 X (1)

11235 Udvendige døre og vinduer Rutineret 2,0 X (0)

11235 Udvendige døre og vinduer Avanceret 2,0 X (1)

11235 Udvendige døre og vinduer Ekspert 2,0 X (1)

17273 Renovering og restaurering af bygningskomponenter Avanceret 2,0 X (1)

17273 Renovering og restaurering af bygningskomponenter Ekspert 2,0 X (1)

11232 Rutineret brug af el-håndværktøj Rutineret 2,0 X (0)

11234 Avanceret brug af el-håndværktøj  Avanceret 1,0 X

11246 CNC-programmering og bearbejdning Rutineret 2,0 X (0)

11246 CNC-programmering og bearbejdning  Avanceret 2,0 X (1)

11246 CNC-programmering og bearbejdning Ekspert 2,0 X (1)

11240 Design, produktionsudvikling og produktions-modning Avanceret 2,0 X (1)

11240 Design, produktionsudvikling og produktions-modning Ekspert 2,0 X (1)

11236 Plademøbler og massivt træ Rutineret 2,0 X (0)

11236 Plademøbler og massivt træ Avanceret 2,0 X (1)

11236 Plademøbler og massivt træ Ekspert 2,0 X (1)

6193 Samlinger i høvlet konstruktionstræ Avanceret 1,0 X

16063 Samlinger i møbelelementer Avanceret 1,0 X

6426 Korpus, finer og intarsia Avanceret 1,0 X

8937 Energirigtigt byggeri/renovering Avanceret 1,0 X

47292 Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse AMU-mål 1,0 X

40264 Restaurering – ældre vinduer og døre AMU-mål 0,4 X

48965 Bæredygtigt byggeri – cirkulær økonomi AMU-mål 0,6 X

48671 Teleskoplæsser– Certifikat AMU-mål 1,0 X

48678 Kranbasis – Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm AMU-mål 1,4 X

44727 CNC- styret overfræser, maskinlære, træ AMU-mål 0,2 X
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48409 Grundmaskiner til at save og høvle emner i træ AMU-mål 0,6 X

40246 Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner AMU-mål 0,4 X

48861 Maskinelle møbel-og bygningssamlinger AMU-mål 1,0 X

48559 Fremstilling af CNC-programmer i ISO-koder træ AMU-mål 0,8 x

48849 Pudsning og slibning i træindustri AMU-mål 0,4 x

Uddannelsesspecifikke fag med valgfrit højere præstationsniveau – Bygningssnedker

Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette.
Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. 
Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau.

Fagnr. Fagnavn

Præstations-
standard for 
tilvalgt højere Vejledende tid

Obligatorisk 
præstations-
standard

10826 Teknologi D niveau 2,0 E-niveau

11175 IT og CAD/CAM - 1 Ekspert 1,5 Avanceret

17392 Erhvervsinformatik E 2,0 F

11181 Byggeri og energiforståelse Avanceret 1,0 Rutineret

11184 Montering af bygningsdele og inventar Avanceret 3,0 Rutineret

11187 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af bygningskomponenter Ekspert 4,0 Avanceret
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3g: Oversigt over fag på hovedforløb – Møbelsnedker

Fagrække for hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsens hovedforløb. Bemærk skemaet indeholder både 
informationer om det ordinære- og euv forløbet. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål 
understøtter.

Fag på hovedforløb

Fagnr. Fagnavn
Præstations- 
standard

Vejledende tid 
i uger Møbelssnedker Orgelbygger

Antal skoleuger i alt på hovedforløb inkl. grundfag, obligatoriske, valgfri og valgfag  
– euv varighed angives i ( )

30 (27) 30 (27)

Antal ugers valgfag i alt – euv varighed angives i ( ) 0 (0) 0 (0)

Grundfag 4 4

10826 Teknologi E 2,0 X X

17392 Erhvervsinformatik F 2,0 X X

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag – euv varighed angives i ( ) 22 22

12736 IT og CAD/CAM Rutineret 1,0 X X

11175 IT og CAD/CAM 1 Avanceret 1,5 X X

11180 Design og formgivning Rutineret 1,0 X X

11180 Design og formgivning Avanceret 1,0 X X

11182 Arbejdsmiljø, Træ, Møbel og Byg Rutineret 1,0 X X

6404 Industrielt plademøbel  Rutineret 1,5 X X

15378 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel Rutineret 3,0 X X

11199 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Rutineret 2,5 X X

11196 Elementmontage  Rutineret 1,0 X X

11198 Siddemøbel Avanceret 3,0 X X

12789 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler 1 Avanceret 3,5 X

11197 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel Avanceret 2,0 X

11217 Orgel, dokumentation og bearbejdning Rutineret 3,0 X

11227 Orglets klanglige materialer Rutineret 2,5 X
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Valgfri uddannelsesspecifikke fag – euv varighed angives i ( ) 4,0 (1) 4,0 (1)

11247 Iværksætteri og Entreprenørskab Avanceret 2,0 X (1) X (1)

11247 Iværksætteri og Entreprenørskab Ekspert 2,0 X (1) X (1)

11240 Design, produktionsudvikling og produktionsmodning  Avanceret 2,0 X (1) X (1)

11240 Design, produktionsudvikling og produktionsmodning  Ekspert 2,0 X (1) X (1)

11236 Plademøbler og massivt træ  Rutineret 2,0 X (0) X (0)

11236 Plademøbler og massivt træ  Avanceret 2,0 X (1) X (1)

11236 Plademøbler og massivt træ  Ekspert 2,0 X (1) X (1)

11246 CNC-programmering og bearbejdning Rutineret 2,0 X (0) X (0)

11246 CNC-programmering og bearbejdning Avanceret 2,0 X (1) X (1)

11246 CNC-programmering og bearbejdning Ekspert 2,0 X (1) X (1)

11250 Renovering og restaurering af møbler Avanceret 2,0 X (1) X (1)

11250 Renovering og restaurering af møbler Ekspert 2,0 X (1) X (1)

11252 Orgelemner i plade og massivt træ Rutineret 2,0 X (0) X (0)

11252 Orgelemner i plade og massivt træ Avanceret 2,0 X (1) X (1)

11252 Orgelemner i plade og massivt træ Ekspert 2,0 X (1) X (1)

11232 Rutineret brug af el-håndværktøj Rutineret 2,0 X (0) X (0)

11234 Avanceret brug af el-håndværktøj Avanceret 1,0 X X 

6193 Samlinger i høvlet konstruktionstræ Avanceret 1,0 X X 

16063 Samlinger i møbelelementer Avanceret 2,0 X (1)

6426 Korpus, finer og intarsia Avanceret 2,0 X (1)

47781 Elteknik og fejlfinding for orgelbyggere AMU-mål 0,6 X

44899 Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner AMU-mål 0,8 X X

48861 Maskinelle møbel-og bygningssamlinger AMU-mål 1,0 X X

48852 Overfladebehandling møbelporoduktion AMU-mål 0,6 X X

48558 Parametrisk CNC- programmering, træ AMU-mål 1,0 X X

48860 Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ, 2 AMU-mål 1,0 X X

44341 PTP-teknik, træ AMU-mål 1,0 X X

48859 3D kant- og overfladebearbejdning af emner på CNC, træ,  
varighed 5 dage

AMU-mål 1,0 X X

48857 Tegningsforståelse i træ- og møbelindustrien AMU-mål 1,0 X X
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48858 Værktøjer i træindustrien AMU-mål 1,0 X X

44727 CNC- styret overfræser, maskinlære, træ AMU-mål 0,2 X X

48559 Fremstilling af CNC-programmer i ISO-koder træ AMU-mål 0,8 X X

48849 Pudsning og slibning i træindustri AMU-mål 0,4 X X

Uddannelsesspecifikke fag med valgfrit højere præstationsniveau  – Møbelsnedker

Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette.
Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. 
Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau.

Fagnr. Fagnavn

Præstations-
standard for 
tilvalgt højere Vejledende tid

Obligatorisk 
præstations-
standard

Specialet Møbelsnedker og Orgelbygger

10826 Teknologi D niveau 2,0 E-niveau

17392 Erhvervsinformatik E 2,0 F

11175 IT og CAD/CAM - 1 Ekspert 1,5 Avanceret

11199 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler Avanceret 2,5 Rutineret 

Specialet Møbelsnedker

12789 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler 1 Ekspert 3,5 Avanceret 

11197 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbler Ekspert 2,0 Avanceret
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Eux – den gymnasiale del – Bygningsnedker og Møbelsnedker/Orgelbygger

Den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. Af skemaet fremgår 
kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med skema 1 for at få elevens samlede fagrække. Dog 
skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med 
grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev.

Konkret betyder det, at to af erhvervsuddannelsens fire ugers valgfri uddannelsesspecifikke fag udgår. 

Fagnr. Fagnavn Niveau
Vejledende tid
Antal uger

Antal skoleuger i alt (gym og eud) 65 uger

Eux gymnasiale fag:
Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte 
erhvervsuddannelse) 34 uger

6688 Dansk A 7

6689 Engelsk B 5,2

6695 Matematik B 5,6

6691 Fysik B 4,2

6656/10842 Kemi C 3

6741 Teknologi
B
22, 23

3

6737 Teknikfag – Byggeri og energi B 4

6744 Erhvervsområdeprojekt teknisk EUX

2Fordybelsestid

Valgfag (kun de obligatoriske) 5

Matematik A

Kemi B

Samfundsfag B
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3h: Praktikmål for bygningssnedker, møbelsnedker/orgelbygger  
i sammenhæng med kompetencemål

Fælles kompetencemål for bygningssnedker og  
møbelsnedker/orgelbygger

Fælles Praktikmål for bygningssnedker og  
møbelsnedker/orgelbygger

1. Eleven kan udvælge, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt 
forekommende håndværktøj, el-håndværktøj og standardmaskiner i 
forbindelse med udførelse af en arbejdsproces inden for fagområdet.

• Sliber, anvender og vedligeholder håndværktøj
• Anvender og vedligeholder el- og luftværktøj
• Opstiller, betjener og vedligeholder standardmaskiner

2. Eleven kan programmere, opstille og betjene CNC-styrede 
træbearbejdningsmaskiner.

3. Eleven kan udvælge materialer til arbejdsopgaver på baggrund 
af informationer om materialers tekniske egenskaber i forhold til 
indvendigt og udvendigt arbejde samt bearbejdningsmuligheder.

• Udtager træ og pladematerialer til givne opgaver

4. Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle og 
maskinelle samlinger i massivtræ og pladematerialer, herunder udføre 
fineringsopgaver.

• Anvender faste værktøjer til maskinel bearbejdning af massivtræ og 
pladematerialer

• Vælger og udfører manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ samt 
pladematerialer

5. Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere manuelle og maskinelle 
arbejdsoperationer i en håndværksmæssig plademøbelproduktion.

• Planlægger arbejdsgangen for en given arbejdsproces
• Anvender faste værktøjer til maskinel bearbejdning af massivtræ og 

pladematerialer
• Vælger og udfører manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ samt 

pladematerialer
• Planlægger, udføre og dokumentere produktionsopgaver i relation til 

træ og pladeproduktion
• Anvender skabeloner til fræsning

6. Eleven kan anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr 
til limpåføring i forbindelse med udførelse af opgaver inden for 
fagområdet.

• Bygningssnedker – Udfører laminering af massivtræ med faste 
spændeværktøjer

• Møbelsnedker – Udfører laminering af massivtræ med manuelle 
spændeværktøjer
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7. Bygningssnedker - Eleven kan udføre opgaver med beslåning, som 
omfatter ilægning af hamborghængsler med firkantede hjørner.

(7)  Møbelsnedker – eleven kan udføre opgaver med beslåning.

• Udføre traditionelle snedkersamlinger samt beslåning med 
håndværktøj

• Udfører beslåning, montagearbejder og færdiggørelse fra værksted

8. Eleven kan udføre håndværksmæssig pudsning og 
overfladebehandling og kunne gøre rede for relevante typer af 
overfladebehandling til opgaver inden for fagområdet.

• Bygningssnedker - Udføre pudsning og overfladebehandling
• Møbelsnedker =Udfører industriel og håndværksmæssig pudsning og 

overfladebehandling
• Møbelsnedker = Udfører lim- og fineropgaver manuelt og i gennemløb.

9. Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og 
projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde i 
plan og lodret billede.

• Læser og anvender konstruktionstegninger

10. Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og 
dokumentere formgivnings- eller designopgaver med udgangspunkt 
i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter indenfor 
håndværk, arkitektur og industriel design.

• Indgå i samarbejdsrelationer med andre faggrupper

11. Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige 
arbejdsprocesser i en arbejdsopgave, herunder vælge maskiner, 
værktøj, materialer og dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte 
kvalitetsmæssige krav indenfor træ og møbel og byggeri.

• Arbejder med produktions- og kvalitetskontrol
• Indgå i samarbejdsrelationer med andre faggrupper

12. Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske 
opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og 
brugsanvisninger samt love og regler inden for fagområdet.

• Overholde og anvende gældende miljøkrav og sikkerhedsregler

13. Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver 
indenfor arbejdsområdet under hensynstagen til arbejdsmiljø, 
herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav, 
sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige 
stoffer, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.

• Overholde og anvende gældende miljøkrav og sikkerhedsregler

14. Eleven kan anvende it i det daglige arbejde, herunder opsøge faglig 
viden, samt dele viden med kolleger og samarbejdspartnere.

Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til 
kundeservice og personlig optræden.
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Eleven kan udvikle ideer, der kan bidrage til at optimere processer og 
arbejdsgange i virksomheden.

• Tilegne sig ny viden inden for uddannelsesområdet

Eleven kan læse manualer og forstå og anvende faglige udtryk og begreber 
i forbindelse med udførelse af opgaver inden for fagområdet.

Eleven kan dokumentere at have gennemført praktikprojekter i 
virksomheden mellem 3. og 4. skoleperiode i hovedforløbet.

Praktikprojekt mellem 3H og 4H
• Eleven udfører et projekt / produkt fra virksomhedens arbejdsområde 

/ produktområde i praktikperioden mellem 3H og 4H, der evalueres på 
virksomheden med deltagelse af skole, virksomhed og elev

Praktikmål for bygningssnedker i sammenhæng med kompetencemål

Bygningssnedker
Faglige kompetencemål 

Bygningssnedker
Praktikmål

Inde Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere 
håndværksmæssige og maskinelle arbejdsoperationer i 
en produktion af vinduer og døre i forhold til gældende 
energilovgivning.

• Planlægger arbejdsgangen for en given arbejdsproces
• Anvender faste værktøjer til maskinel bearbejdning af døre 

og vinduer
• Anvender skabeloner til fræsning

Ude Eleven kan foretage måltagning, dokumentere og montere 
indvendige og udvendige døre og vinduer med afslutninger 
samt fugning i forhold til gældende bygningsreglement og 
energilovgivning.

• Monterer vinduer og døre med fugning, og montering af 
tilsætninger mm.

Ude Eleven kan opmåle, beregne, dokumentere og montere 
bygningselementer og inventar samt tilbehør med korrekte 
befæstigelsesmaterialer på alle typer af underlag.

• Monterer inventar og opsætter inddækninger og lister

Ude Eleven kan udføre strøgulve samt udlægge trægulve med 
parket, brædder eller plader og afslutninger ifølge gældende 
bygningsreglement.

• Opbygger strøgulve samt udlægger trægulve med parket 
eller brædder
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Ude Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter og 
afslutninger, opbygge og beklæde lette indvendige vægge og 
udføre konstruktioner og isolering samt dokumentere, at dette 
sker under hensynstagen til gældende krav vedrørende styrke, 
brand, fugt, lyd og energi.

• Monterer og beklæder lofter og indvendige vægge

Inde / ude Eleven kan i samarbejde med andre analysere og dokumentere 
praksisnære problemløsninger med hensyn til energioptimering 
af bygninger.

Ude Eleven kan reparere bygningskomponenter og restaurere 
enkle bygningskomponenter i samarbejde med og i respekt 
for de øvrige faggrupper i byggeriet. Arbejdet skal udføres 
under hensyn til stilart, pris, vedligeholdelse, og eksisterende 
bygningsmasse.

• Udfører reparation og renoveringsarbejde
• Udføre traditionelle snedkersamlinger samt beslåning med 

håndværktøj

Inde Eleven kan anvende digitale programmer til tegning, måltagning 
og opsnøring af trapper, og redegøre for forskellige trappetyper 
og bygningsmæssige regler herom.

• Opsnører, udlægger og udfører kvartsvingstrapper
• Udfører hovedstykke, mæglere, mæglere og balustre

Inde Eleven kan i samarbejde med andre udføre kvartsvingstrappe. • Opsnører, udlægger og udfører kvartsvingstrapper
• Udfører hovedstykke, mæglere, mæglere og balustre

Ude Eleven kan foretage måltagning, samling og montage af 
præfabrikerede trapper.

• Samler og montere præfabrikerede trapper
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Praktikmål for møbelsnedker i sammenhæng med kompetencemål

Møbelsnedker/Orgelbygger
Faglige kompetencemål 

Møbelsnedker/Orgelbygger
Praktikmål

Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre 
manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en produktion af 
møbler i massivtræ.

• Anvender faste værktøjer til maskinel bearbejdning af 
møbelemner i massivtræ og pladematerialer

Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre 
manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en produktion af 
siddemøbler.

Eleven kan anvende traditionelle snedkersamlinger under 
udførelse af enkle restaureringsopgaver af møbler under 
hensyn til stilart, pris, vedligeholdelse og bæredygtighed.

• Udfører reparation og renoveringsarbejde

Eleven kan dokumentere og fremstille de vitale dele i et orgel og 
redegøre for valg af beslag til orgelhuse og mekanik.

• Planlægger, udfører og dokumenterer produktionsopgaver 
i relation til traditionel orgelproduktion.

Eleven kan redegøre for formgivning og æstetik ved orglets 
facadeopbygning, og dokumentere forskellene på orgelbygning 
og orgeltyper, orgelmusik og orgelarkitektur i Nord- og 
Sydeuropa gennem tiderne.

Eleven kan redegøre for orglets luftforbrug, ventilåbninger 
og ventilstørrelser samt tætningssystemer, forskellige 
orgelstemmer, herunder intonation og mensurering, og udføre 
stemning og temperering ud fra kammertonen således, at 
tempereringssystemet er overholdt, og stemmekvaliteten er 
acceptabel.

• Udfører arbejdsopgaver i relation til orglets klanglige 
materialer

Eleven kan i samarbejde med andre deltage i en produktion 
af orgler med hovedvægten lagt på de klanglige dele i et 
orgel, herunder arbejde med pibetyper i forskellige legeringer, 
overfladebehandling, lodninger og vedligeholdelse af disse 
pibetyper.

• Udfører arbejdsopgaver i relation til orglets klanglige 
materialer
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4 | INPUT FRA TALENTPROJEKTET 2018

Input fra virksomhederne

Materialelære
 ▶ Der er brug for at opruste den faglige viden om træ, materialekendskab, behandling osv. 
 ▶ Mere faglig fordybelse i forhold til materialelære
 ▶ Lave eksperimenter i forhold til materialeforståelse, f.eks. forsøg med trætørring i microovn, overfladebehandling og lim mm.
 ▶ Forståelse for træsorter, hvad er spejlskåret træ, hvad bruger man til hvad 
 ▶ Man skal kunne vejlede kunder og arkitekter om træsorter, lime og overfladebehandling i forhold til, hvad produktet  

skal bruges til 

CNC
 ▶ Det skal løftes til ekspert niveau, hvis man skal kunne få job i dag. De snedkere der ikke tør kaste sig ud i det bliver 

arbejdsløse i morgen. Der er brug for at de får et godt fundament på skolen. Nogen virksomheder kan ikke tilbyde det, fordi 
tegningsafdelingen ligger et andet sted. Derfor er det vigtigt, at de lærer det på skolen

 ▶ Der burde være 5 akslet CNC på ekspertniveau generelt for maskinsnedker og møbelsnedker. Det skal ikke afhænge af, om 
eleven vælger det som valgfrit specialefag

Plademøbel
 ▶ Godt med køkkenprojekt i grupper. Vigtigt at forstå hvordan produkterne bliver afleveret videre til den næste. Lære i 

gruppearbejde om samarbejdet med aflevering og undgå, at det kun er en af eleverne der tegner 

Robotteknologi
 ▶ Virksomhederne gav udtryk for, at robotter vil være noget de i nær fremtid vil investere i, især til slibearbejdet. Derfor er det 

vigtigt især i maskinsnedkeruddannelsen

Energiforståelse og byggeri
 ▶ Energiforståelse er vigtigt i forhold til dampspærre og nye krav mm. Montering af bygningsdele, målpinde i faget i forhold til 

døre som skal monteres, som er blevet et stort område i forhold til lydkrav, brandkrav, typer af dørpumper, typer af låse, typer af 
hængsler og typer af adgangskontrol 

 ▶ Andre emner er højklassificerede byggerier, institutionsbyggerier, sygehuse osv. Glastyper er et andet emne og brandhæmmende 
vægge. Hvad må man fx bruge af materialer i en lufthavn, lovkrav omkring brand og lyd, kendskab til lovkrav. Lærlingene bør 
lære, hvor de finder oplysninger om alle de specifikke krav, der er i dag inden for byggeriet

Nærhed til det faglige indhold
 ▶ Større nærhed til det faglige indhold, flere praktiske discipliner fx ”optimering af skærehastigheder og overfladekvaliteter 
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Faglig fordybelse med udfordringer
 ▶ Lærlingene skal lære at stille spørgsmål til metoderne, til det bagvedliggende 
 ▶ Der er både brug for det talent, der kan indgå produktivt i den ”industrielle produktion” og den type, der er mere selvstændig, 

stiller spørgsmål, en faglig kreativitet i produktionen.
 ▶ Balanceret opfindsomhed (innovation), relevant opfindsomhed i forhold til virksomhedens produktion og rammer. Lærlingene 

må gerne fuske, men ikke på bekostning af produktionen, og ikke være innovativ på bekostning af tempo. Lærlingen skal ikke 
sidde i et hjørne og nørde med at blive den nye møbelkreatør

Forståelse for samarbejde, kvalitet og forretning
 ▶ Forståelse for hvilket led i kæden man er i forhold til at aflevere kvalitet – samarbejde med andre fag, leverandører, 

kundeforståelse osv. 
 ▶ Forståelse for aflevering af produkter til kollegaer, andre led i produktionen = kvalitetsaflevering
 ▶ Faglig kommunikation med kolleger og andre samarbejdspartnere
 ▶ Forretningsforståelse – hvad koster materialerne, tidsforbrug?

Viden og dokumentation 
Fremtidige tendenser som uddannelserne skal være opmærksomme på

Cirkulær økonomi
 ▶ Tænk cirkulært allerede i designfasen – cirkulære løsninger skal være bæredygtige
 ▶ Tænk i funktionalitet i stedet for produkter
 ▶ Arbejd ud fra livscyklusperspektiv – alle i værdikæden skal udvikle nye løsninger
 ▶ Cirkulære løsninger kan betyde ny praksis for brugeren – det skal gøres attraktivt
 ▶ Genanvendelse af byggeaffald – nye cirkulære løsninger skal udvikles
 ▶ Block Chain – man skal kunne se alle step i den produktion, som viser at produktet lever op til kravene

FN's 17 bæredygtige udviklingsmål for verden

Automatisering og robotteknologi, tempo og organisering

Træ – bæredygtige træsorter med mange anvendelsesmetoder – FSC-efterspørgsel

Plast skal ud af kompositmaterialer til møbler– plast skal erstattes af biobaserede materialer
 
Nye materiale af biobaserede materialer skal bruges i byggematerialer

FSC Danmark udgiver nyt undervisningsmateriale i brugen af bæredygtigt træ til byggeprojektet – undervisningsmaterialet er også 
for håndværkere
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CNC – det nye kreative designvenlige værktøj
Små håndholdte CNC-maskiner, som kan betjenes ude hos kunden

Ændringer i design processen: 
 ▶ 3D print strømliner, simplificerer og sikrer hurtigere progression
 ▶ 4D print af møbler
 ▶ 3D og 4D, kropsscanning og 3D-avatar, svar på individuelle behov og krav

Bæredygtig teknologi – brug af materialer der kan skilles og bruges igen
 ▶ Demografisk udvikling – flere ældre, flere enlige og store byer – fællesskaber
 ▶ Bæredygtig levevis - intelligent og kompakt indretning af bolig – mindre boliger, produkter med flere funktioner, kunden i fokus 

– personalisér produkterne
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5 | INPUT FRA LUU OG SKOLER

Input 1
Overordnet kan jeg se nogle fordele i, hvis der blev arbejdet med en nysgerrighed på, hvordan fagene kunne styrke hinanden og 
lade sig opbygge mere tilpasset den enkeltes elev eller virksomheds behov og ønsker, ved at specielt møbel og maskinsnedker lod 
sig sammensmelte til èn snedkeruddannelse som titel. Snedkeruddannelsen havde i sin start større fælles fokus på træteknik og 
arbejdede i fællesskab omkring de grundlæggende forståelser for f.eks. materialekendskab, tegningsforståelse, maskinbetjening, 
slibning, robot, CNC-programmering, limning, pudsning og overfladebehandling.
Efterfølgende i uddannelsen vil eleven vælge hovedforløb og specialefag der tiltaler eleven og virksomheden mest muligt. Efter 
svendeprøve vil det være muligt at bygge flere fagmoduler og specialefag på, som eleven ikke i forvejen gennem uddannelsen har 
valgt.

Som titel vil man være udlært Snedker, med forskellige specialer på forskelligt niveau, der definerer ens faglige specialeområder 
mere end titlen i sig selv, med en styrket fælles forståelse af snedkerfagene.

Jeg tror på, at vi med en sådan strategi, ville kunne sælge vores uddannelser bedre. Vi ville nemmere kunne tilpasse elevens 
uddannelse ud fra, hvad der giver mening ude i virksomheden.
Vi ville nemmere kunne spinne en fælles stærk historie op på vores danske snedkeruddannelse og vise en nemmere forståelig 
identitet for vores fag gennem en lang historisk stolthed. Dette vil også efter min mening styrke virksomhedernes udfordringer med 
at rekruttere god arbejdskraft til vores fagområde.

Input 2
Det er min klare opfattelse at det der hæver svenden over virksomhedens arbejdsmand, er den faglige viden sammenholdt med et 
kendskab til teknikker, teknologier og metoder, som ligger udenfor virksomhedens normalområde. 

Fagets grund kerne
Denne viden mener jeg bør tilvejebringes gennem elevens uddannelse på en teknisk skole gennem materialeorienterede fag 
som materialelære (massiv, plade, overfladematerialer samt konstruktionstømmer (BS=bygningssnedker)). Eleven bør desuden 
opbygge en grundlæggende viden om forskellige materialers vejrliget påvirkning ude såvel som inde, opnå forståelse for fugtens 
påvirkning af det givne materiale/produkt samt have en forståelse for konstruktioner (møbelkonstruktion og dimensionering 
(MS=maskinsnedker), (MØ=møbelsnedker) og bygningskonstruktion og -styrke (BS)). Elever bør gennem uddannelsen opnå en 
bred viden om forskellige limtyper og deres anvendelse. Dette gør sig også gældende for overfladebehandling, hvor eleven skal have 
viden om olier såvel som lakker og deres styrker og svagheder. 
Der bør herudover ligge et stort fokus på fagets øvrige kerneemner, her under fræseteknik, tegningsforståelse, maskinbetjening og 
forståelse.
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Designelementet 
Fagets designelement (mener jeg) bære en stor del af skylden for fagets succes gennem de senere år. Derfor skal der fortsat være et 
stort fokus og en videre udvikling af dette område. Ikke forstået som at faget skal generere designere, men at den kreative tilgang til 
faget og opgaverne skal bruges som en katalysator for en udvikling og til en nysgerrighed hos eleven der fordre at den enkelte elev 
søger at udfordre sig selv gennem ny formgivning, som presser kompetencerne til nye niveauer for den enkelte. Design skal altså 
ikke være målet med forløbene, men et middel til at hjælpe med at rykke elevens faglige kunnen i en ny retning. 

Input 3
Vigtigt at de kan lave en perspektivtegning i hånden og lave hurtige skitser til at forklare former og designs. Det styrker samarbejde 
mellem kolleger/ledelse/udviklingsafdelinger

Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder 
afbilde i plan og lodret billede.
Kan tolkes sådan at de skal udføre frihåndstegninger digitalt. Det er vel ikke meningen? 

Vigtigt at de har kendskab til dansk design, så de kan forstå og respektere kvalitet som dansk design er kendt for. Hvis ikke design 
læres af dem der skal udføre danske designeres møbler og køkkener, bevarer vi ikke den kvalitet vi er kendt for, da villigheden til 
at lave nyudvikling og innovative løsninger forsvinder uden kendskabet til hvad der er in og hvad der er yt. Samarbejdet mellem 
designere/arkitekter bliver nemmere, hvis de der skal udføre den praktisk del har forståelse for design og arkitektur. 

Bygningssnedkere bør kende til stilarter, da det er vigtigt at de kan styrke kunde i at vælge fx døre og vinduer der passer til den 
tidsalder huset er fra, eller at det passer den stilart der er på resten af huset. 

Bygnings- og møbelsnedkeres kendskab til brug af håndværktøj skal styrkes, så man kan udføre arbejde ud fra det værktøj der er i 
værktøjskassen, så trapper, vinduesfalse, specialprofiler og lign. kan repareres. 

Alle tre brancher bør lære mere om kendskabet til forskellige materialers egenskaber, fx kompositmaterialer, metal og nye 
miljøvenlige produkter. De skal opfordres til at være nysgerrige på at prøve nye materialer, som findes på markedet, med det formål 
at de tør implementere nye produkter i deres fremtidige produktioner. 

Kendskab til fagforeninger, løn og rettigheder, fx ved besøg i eller af fagforeninger. 
Sammenholdsstyrkende aktiviteter burde være et krav i undervisningen, fx med ture ud af huset, besøg i sportsklubber, museer, 
virksomhedsbesøg og lign. Mindst 1 dag pr. skoleophold. Mindst 2-3 dage for grundforløb. 
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Input 4
Min overordnede holdning er, at vi skal arbejde på, at få samlet uddannelsesmålene for alle specialer så de er ens så langt hen ad 
vejen som muligt og så med en udgrening i specialer til slut i uddannelsen.

Input 5
Snedkeruddannelsen og det arbejde den moderne snedker rent faktisk beskæftiger sig med er ude af trit. Der er ingen 
møbelsnedkere der laver håndsinkede skuffer eller stole i små serier. Kundegrundlaget er der ganske simpelt ikke. Samtidig er der 
sket et skred i snedkerfaget, hvor møbelsnedkerne mere eller mindre har overtaget inventarsnedkeriet, og bygningssnedkerne har 
bredt sig endnu mere helt ind i tømrerfaget.

Når man spørger hvad en snedker skal kunne, er der en mængde fælles ting som besvarer spørgsmålet, eller som burde værende 
kendetegnende for en snedker.
Det forholder sig dog helt anderledes.
Skal man have monteret noget på en beton/eller murstensvæg skal man bede en bygningssnedker om at gøre det. Det samme gør 
sig gældende hvis man skal have tilpasset noget til en ex. buet/skæv væg, som skal opmåles og efterfølgende skæres med en stiksav.
Skal man dog have pudset en overflade og efterfølgende have den overfladebehandlet, så går man til en møbelsnedker.
De ovennævnte ting burde være fællesting en snedker kan udføre, men det er ikke tilfældet. 
Nedenstående er en liste over kompetencer som alle snedkere bør være i besiddelse af, mange af dem på minimum avanceret/expert 
niveau. Med det i rygsækken vil en snedker være i stand til at løse en bred række af opgaver, som ikke nødvendigvis er forbeholdt det 
ene eller andet speciale, og kunne løse opgaver af ”fremmed” karakter forbi generelle kompetencer er på plads.

Fælles kompetencer for en snedker.
 ▶ Anvende og vedligeholde håndværktøj 
 ▶ Betjene stationære maskiner 
 ▶ Moderne og traditionelle snedkersamlinger (herunder knock down,dyvler, fisk, domino, sinker, tap/slids- kontrakehl) 
 ▶ Betjene små håndmaskiner
 ▶ Fremstille skabeloner 
 ▶ Tegne 3D på avanceret niveau 
 ▶ Udføre og læse en 2D arbejdstegning 
 ▶ Bruge en ridsestok 
 ▶ Opmåling og nivellering på lokation
 ▶ Materialekendskab 
 ▶ Udføre finish 
 ▶ Overfladebehandle 
 ▶ Projektplanlægge 
 ▶ Betjene CNC  
 ▶ Montering og befæstigelse
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 ▶ Arbejdssikkerhed 
 ▶ Bæredygtighed byggeri/materialer/processer
 ▶ Innovation/Iværksætteri
 ▶ Renovering/restaurering
 ▶ Supplerende materialekendskab

I flere år har vi snakket om en fælles basisuddannelse med efterfølgende overbygning i form af nogle specialer. Vi vil i DK gerne 
have flere iværksættere. Nystartede snedkere tager til takke med de opgaver der lander på bordet uanset om det er bygnings- eller 
møbelsnedker relateret, man påtager sig sågar at lave et hegn, hvis det er lidt sløjt med opgaver.

Endvidere har mange nystartede ikke økonomi til at etablere stort værksted med mange maskiner. Man kan komme langt med få 
stationære maskiner og ellers håndmaskiner, og det gør man så. 
Den teknologiske udvikling stiller også krav til uddannelsen, og er samtidig til at komme i nærheden af også økonomisk. Små 
portal cnc-fræsere eller Origin Shaper fås for relativt små penge, og vil på sigt blive næsten ”hvermandseje”. Ligeledes skyder flere 
værksteds- og produktionsfællesskaber op, og det stiller krav til en alsidig uddannelse.
Derfor giver det mening at få et bredt fælles snedkeruddannelses fundament at etablere sig på. Det ruster én i langt bedre grad. 

Ting i snedkeruddannelsen som bør ændres/fjernes (+ eud generelt)
 ▶ EUV typer er noget fanden har skabt på en dårlig dag. Det er et administrativt og et dokumentarisk helvede, som både skole 

og elever bruger meget tid på. Det har stort set ingen betydning for uddannelsesvarighed, og de elever som er afkortet på 
skoleforløb, benytter sig til påbygning for ikke blive snydt for uddannelse. 
Den er sikkert svær, da det jo er hele eud-området det gælder, men ingen kan se formålet med det. Det kan jo stadig være muligt 
at få afkortning for gennemført anden uddannelse eller anden erfaring. Men at afkorte en elev, fordi vedkommende er over 25 
og har gået på gymnasium, giver ingen mening.

 ▶ Ved sammenlægning i en basisuddannelse kan vi fjerne kvoterne på møbelsnedker. I forvejen er kvoteringen/
adgangsbegrænsningen placeret uhensigtsmæssigt. Skolerne skal vurdere egnetheden for ukendt menneske, hvor vi ej heller 
ved om vedkommende vil fortsætte på hovedforløb. Hvis ikke er den plads spildt. 
Hvorfor ikke give kvotepladserne til SKP. De kan således også bedre vurdere hvem de optager, så de ikke giver en plads til elever, 
som alligevel ikke gennemfører uddannelsen.

 ▶ Møbelsnedkeruddannelsen er ved at dø…..endnu en grund til at sammenlægge og lave en basisuddannelse.

Overbygning på snedkeruddannelsen:
Efter basisuddannelse vælger eleven en retning hvor der bygges ovenpå eksisterende og suppleres med flere kompetencer.

 ▶ Møbelspeciale (orgel) (restaurering, stole, cnc, flet/polstring, orgler)
 ▶ Bygningsspeciale (restaurering, trapper, cnc, tømrerarbejde)
 ▶ Maskinspeciale (????? cnc)
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Input 6
På skolen oplever vi at færre og færre elever kommer med en baggrund inden for faget. Dvs. at vi modtager elever, der ikke har 
naturlige forudsætninger for at gå ind i et håndværksfag. Vi oplever at vi bruger rigtig meget tid på at lære eleverne at bruge deres 
rummelige intelligens. Og at dette tager rigtigt meget tid, i en hverdag hvor vi bliver mere og mere presset på tid.

Derfor har vi følgende ønsker til en fornyelse af snedkeruddannelsen.

Generelt 
Kvoterne til vores uddannelse skal væk, eller i det mindste lægges et andet sted. Vores grundforløb har gennem rigtigt mange 
år haft et aldersgennemsnit der ligger betydeligt over, hvad der er almindeligt for en erhvervsuddannelse. Vi kalder selv vores 
uddannelse for et ”andetvalg-uddannelse”. Dvs. at vores elever typisk har uddannet sig eller arbejdet med andet, før de er landet i en 
træuddannelse. Vi får elever med meget vide erhvervsbaggrunde. Det er en af vores store styrker, men det er også en af vores store 
ulemper. Elever der lander hos på et grundforløb, ved godt hvad de vil, og tilbyder vi ikke det på uddannelsen, så får vi et stort frafald 
i overgangen mellem hovedforløb og grundforløb. 
Opdelingen af elever i elevtyper er ikke farbart – vi har elever der, med rette spørger, hvorfor de skal forholdes vigtig undervisning, 
bare fordi der er fyldt 25. Jf. afkortning af de valgfri specialer på hf 

Grundforløb 2
Generelt bør GF2 udvides med op til 8 uger 
Baggrund: Vores arbejdsopgaver udvides uden at vi får mere tid til opgaven:
Ud over det traditionelle snedkeri, skal vi i dag sikre, at elever har et rutineret kendskab til endog meget komplicerede it-
programmer

Bæredygtighed og klimamål
Vi skal finde plads til en øget fokus på FN’s verdensmål, med særligt henblik på, at eleverne uddannes i at tænke i det bæredygtige 
snedkeri 
Bæredygtighed bør indgå som fast skemalagt undervisning på gf2 og indskrives i overgangskravene til hf.

Fokus på IT – teknologi 
Hvis vores elever skal have en konkurrencefordel i international konkurrence, så skal vores elever, ud over at mestre analoge 
snedkerimaskiner, også mestre digitalt maskineri på brugerniveau. Her er det af afgørende betydning, at eleverne flyttes til et 
brugerniveau rutineret allerede på gf. Igen – dette bør indskrives i overgangskravene til HF

Tid til fordybelse 
Og så mangler vi tid til fordybelse. Dette rammer især de elever der kommer til os uden rod i håndværket. Når man aldrig har haft 
en skruemaskine i hånden, end sige et stemmejern, så er der rigtigt meget der skal læres. Dvs. sig at vores elever er meget langt fra 
at kunne gå ind i virksomhederne i dag og opfylde en plads. Vi tror på at giver vi eleverne mere tid til at fordybe sig i sit håndværk, 
så vil overgangen til hovedforløbsundervisningen og virksomhedspraktikken, betyde at flere elever blive klar til at gennemføre hele 
uddannelsen.
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Snedkeruddannelsen – en uddannelse og med fokus på efteruddannelse 
I forbindelse med at de to store arbejdsgiverforeninger i dag er fusioneret, så bør tiden være moden til at vi nu endelig kan få 
sammenskrevet vores uddannelser til en uddannelse. 
Vi har allerede beskrevet dette, i forbindelse med at sammenskrive de to uddannelser, maskin- og møbelsnedker, men vi ser gerne 
at alle tre uddannelser byg- maskin- og møbelsnedker sammenskrives til en sammenhængende uddannelse, hvor store dele af 
uddannelsen er uniforme for alle elever (se kompetenceafsnittet), og hvor elevens endelige uddannelse bestemmes af de specialer 
som eleven har taget undervejs.

Fælles kompetencer for en snedker.
 ▶ Anvende og vedligeholde håndværktøj 
 ▶ Betjene stationære maskiner 
 ▶ Moderne og traditionelle snedkersamlinger (herunder knock down,dyvler, fisk, domino, sinker, tap/slids- kontrakehl) 
 ▶ Betjene små håndmaskiner
 ▶ Fremstille skabeloner 
 ▶ Tegne 3D på avanceret niveau 
 ▶ Udføre og læse en 2D arbejdstegning 
 ▶ Bruge en ridsestok 
 ▶ Opmåling og nivellering på lokation
 ▶ Materialekendskab 
 ▶ Udføre finish 
 ▶ Overfladebehandle 
 ▶ Projektplanlægge 
 ▶ Betjene CNC 
 ▶ Montering og befæstigelse
 ▶ Arbejdssikkerhed 
 ▶ Bæredygtighed byggeri/materialer/processer
 ▶ Innovation/Iværksætteri
 ▶ Renovering/restaurering
 ▶ Supplerende materialekendskab

De fagrettede specialer udbyder skolerne, primært i den sidste del af uddannelserne. Disse specialer skal udbydes som AMU-fag 
synkront med at skolerne tilrettelægger deres fagrække, således at snedkere, der har bug for at opnå andre kompetencer kan indgå i 
den normale undervisning, på lige fod med de elever som skolen er i gang med at uddanne.
Det er op til de enkelte uddannelser at beskrive de fagrettede specialer. 

En frisat svendeprøve
I alt for mange år har vores svendeprøve været bagud skuende i forhold til at teste eleverne i et fag der var.I dag er det ingen 
snedkere der fremstiller skuffer med håndsinker, eller som har tid til med bugthøvl og rasp at tildanne træet i forhold til rationelt 
producerede varer.



  NOTER

Side 43

Samtidigt har vi en række bygningssnedkere, der i dag testes i discipliner, som de ganske enkelt ikke har forudsætninger for at 
forstå, fordi de virksomheder de er ansat i, ikke rummer en opgavebrede, der klæder eleverne på til svendeprøven.

Vi bliver nødt til at få en svendeprøve, hvor eleverne kan gennemskue hvilket stofområde, de bliver eksamineret i, og hvor opgave 
discipliner henvender sig til den moderne snedker og det snedkeri som vi ser det i dag 

Input 7
En af de færdigheder som fremtidens snedker skal kunne er at være bevist om miljøet. Derfor vil jeg foreslå Miljø som et fag. 
Integreret fag i samtlige forløb hvor eleven lærer at tage stilling til miljøet i fagets mange faceter. Et nyt perspektiv i møbelsnedker/
bygningssnedkerfaget kunne være følgende:

Materiale kendskab
Som det mest oplagte og forholdsvis lige at gå til er materiale kendskab. Det er oplagt at vi dels opkvalificeres og endelig introducerer 
materiale kendskab som en obligatorisk del af uddannelsen. Nogen vil sikkert sige, det har vi i forvejen. Har vi det?
Jeg mener sådan set vi orienterer os i hvad der findes på marked i Europa og i hvertfald i Danmark. Hvordan bruger man disse, hvad 
er deres indvirkning på miljøet mm. Denne viden skal introduceres og forlanges brugt på alle Hoved forløb. Ligesom der er krav til 
prisberegning eller arbejdsmiljø.
Så samarbejde med producenter eller forskningscentre som undersøger disse materialer. Samt plan for undervisning og brugen af 
disse materialer på værkstedet.

Miljøbevidsthed
Vi skal skoles og forklares hvad dette MILJØ er for noget, og hvad er det der er vigtig. Hvad har virkelig indflydelse på miljøet og 
hvad er bare vores forestilling. Det er et meget komplekst emne, som vi ikke er i stand til selv at overskue og forstå.
Så samarbejde med institutioner, der kan bevidstgøre os om miljøet i forhold til produktion af møbler.

Affaldssortering
Vi kan som skole "byg" lægge en plan for håndtering af affald med støtte fra dem som har forstand på det.  Opbygge nødvendige 
faciliteter. Sortering af affald skal være et fag i vores undervisning således så elever lærer at genkende affald, sorter den og deponere 
de rigtige steder.

Normer og Konstruktionslære
 Vi skal samarbejde med institutioner/folk som kan lære os om møbelkonstruktioner. Hvordan man konstruerer møbler der kan 
holde i generationer. Vi har fint erfaringer opbygget gennem generationer men samarbejde med DTU hvor de prøver møbler kunne 
være en ide. Vi kunne lave vores egen laboratorium hvor vi kunne teste holdbarhed  på borde stole skuffe mm.
Derudover kunne vi få lære om europæiske normer som beskriver standarter for møbler. inventar Således så vi kunne lære at bruge 
materialer og forskning der allerede er udført på EU plan. For at gøre vores møbler mere holdbare og på denne måde spare på 
produktion.
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Udvikling
Mere fokus på udvikling af møbler i retning af mindre miljøbelastende konstruktioner/ mindre belastende materialer/ mindre 
belastende, energikrævende produktionsteknikker. Undervisning i design med miljøbevidsthed i sigtet.

Udadtil billede, skolen/faget som ”borger skole for bedre viden”
Skolen /faget/ elever har brug for et udstillingsvindue til  "Danmark" for at bevidstgøre/vise private mennesker om at valget af 
håndværks-fremstillede møbler/tjenester er miljørigtige når vi kommer dertil. Folk skal oplyses og se hvad vi kan. Det kan være en 
form for sted, hvor der kan skabes kontakt og oplyses om miljørigtige valg i møbel og byg. Det kunne også være et sted hvor vi som 
skole kunne undervise private/firmaer om valg af materialer i forhold til miljøbevished mm.

Svendeprøver
Svendeprøver skal afspejle den virkelighed elever står i. Elever skal vise den bredde faget repræsenterer NU og under svendeprøven 
skal vise deres ”virkelige færdigheder” det de er blevet skolet I af deres mestre. Svendeprøve kunne afholdes enten på skole, eller hos 
mesteren, eventuelt hos en kunde hvor et stykke arbejde skal udføres.
Svendestykket er bredt forstået og skal ikke fungere som en samling af få discipliner. Man skal kunne gå til svendeprøve i alt en 
snedker udfører. 

Epoxy
Epoxy-kurser skal enten udvides til noget praktisk eller afskaffes. Elever kan ikke bruge den teoretisk viden til noget praktisk arbejde, 
derfor er den teoretiske undervisning spild af til.

Firma
Snedkers virkelighed er anderledes end for 30 år siden. De skal ofte overleve på små opgaver. De selv skaffer. Der skal indføres 
undervisning i bogføring, tilbudsgivning, prisberegning og skat. 
 

Input 8

Kompetencemålene for grundforløbet. 
Vi har 3 uddannelser der har de samme kompetencemål forud for hovedforløbet. Planlægningsmæssigt og undervisningsmæssigt, 
er det jo en fordel. Men set ud fra de 3 fag og hvilken forventninger der er til vores elever når de er færdige med grundløbet, kunne vi 
gøre det andelsledes. 

Alle de mål der er sat op til max 20 uges grundforløb gør at det er meget udfordrende at komme rundt om alle skrevet mål 
efter hensigten.  Der er en del teoretisk og praktiske grundlæggede mål, der er fælles møbelsnedker, bygningssnedker eller 
maskinsnedker.  Men de anderskilles sig også, og dette mener jeg godt kan ske på grundforløb 2.  
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Et forslag til fælles teoretisk og praktisk undervisning, kunne være dette:
 ▶ Fælles materialelære med grundlæggede kendskab til; plade materialer, komposit materialer, nordiske træsorter, 

overfladebehandling med olie og lak. 
 ▶ Fælles tegningsforståelse med grundlæggede kendskab til; Skitser, perspektivering, arbejdstegning/ridsstok på plade, 

tegneteknik, projektionstegning og teknikker for udførsel af 2D tegning i CAD program.
 ▶ Fælles maskinkørekort med Alm. Snedkermaskine, teoretisk og praktiske.
 ▶ Fælles gemmen gang af værkstedet med fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, samt brug af personlige værnemidler. 
 ▶ Fælles værktøjslære med grundlæggede viden om brug og vedligeholdes af håndværktøj og test af værktøj simple samlinger 
 ▶ Fælles intro til brug af el værktøj. 
 ▶ Fælles grundlæggede viden om CNC-maskiner.
 ▶ Fælles førstehjælpe osv. 

Efter en fælles undervisning i teoretiske og praktiske mål, mener jeg at de 3 fag stadig kan sammenlæses. 
Møbelsnedker skal primær arbejde med møbel, og med vægtningen på håndsamlinger, finering og overfladebehandling. 
Maskinsnedker skal primær lave mindre opgaver og gerne flere, ved brug af alm standardmaskiner, så de opnår en rimelige viden 
om at bruge af maskiner. De skal også kunne udskifte skære dele på maskiner og simpel vedligeholdelse. 
Bygningssnedker skal primær arbejde med bygningsdele, som eks et inventar eller vindue og her samlinger udført med håndværktøj 
og el-værktøj. Ud over dette skal der kunne udføres en reparation på et eksisterende element, samt forståelse for montering af dette. 
Dette er meget overordnet tanker om grundforløbet og kan vi komme ned på max 700 ord – 5000 tegn, så er vi kommet lidt under 
hvad tømrer og murer bruger til at beskrive deres kompetencer med. 

Med dette forslag vil eleverne opleve en mere målrettet undervisning for det de har valgt, da de søgte ind som henholdsvis 
møbelsnedker, bygningssnedker eller maskinsnedker. Skulle en elev ændre retning efter endt grundforløb som eks. Maskinsnedker 
til bygningssnedker ser jeg ikke de store udfordringer i forhold til de opnået mål.  

Kompetencemålene for hovedforløbet
På snedkerudd.dk og blivsnedker.dk er der lavet nogle fine overordnet beskrivelser af vores 3 snedkere. 
Jeg vil her tage udgangspunkt i bygningssnedkeren, da jeg tænker der nok er andre der ser kommer med input for møbelsnedker og 
maskinsnedker. 
Grundlægede mener jeg ikke at der er de store ændringer, i de ting en bygningssnedker kunne i gamle dage og det han/hun skal 
kunne i dag. En bygningssnedker er ikke en produktionsmedarbejder, men en håndværker der er kendetegnet på at kunne løse 
en given opgave med de midler, maskiner og værktøjer der er til rådighed om det er ved kunden eller på værkstedet. Men tiderne 
skifter og det gør også de opgaver at bygningssnedkeren skal løse. Nye materialer, nye teknikker, nye digitale artefakter, genbrug og 
bæredygtighed. Jeg tror at tiden igen er kommet til at kræse mere og mere om kvaliteten. 
Mange ønsker de unikke løsninger, og det der ikke lige kan købes ved den lokale trælast. Dette kan være reparation af den flotte 
hoveddør, eller en ny unik dør, det flotte specielle, eller fabriksfremstillet fremstillet inventar der skal monteres, fremstilling af 
snedkerkøkkenet og opsætning af dette, med det tilhørere nye gulve, indvendige døre, paneler osv. Ja liste kan blive lang. Men på 
denne liste mener jeg ikke, at der skal stå noget om stållægter, gips, tagarbejde med kviste osv., dette er en opgave for en tømrer.
Begynder vi at tage disse ting med i vores uddannelse, mener jeg at vi får et troværdighedsproblem. Bygningssnedkeruddannelsen 
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bliver alt for bred, så den bliver overfladisk til sidst. Jeg er helt klar over at bygningssnedkeren kan komme til at arbejde med disse 
ting, men det må ikke blive en del af de mål der bliver beskrevet i vores bekendtgørelse. 

Forslag til ændring af kompetencemål 
I hovedtræk mener jeg at mange af de mål vi har nu, er de rigtigt. Dog finder jeg at flere kan vægtes anderledes, og måske skal der 
fjernes nogen for at gøre plads til andre.  Det kunne også tænkes at se de valgfrie specialefag. med nye øjne. 
Kunne det tænkes at der på fremtidens Svendebreve står Bygningssnedker med speciale i rep. af døre og vinduer, eller Køkkener 
osv.  Eleven vælger et af de valgfri som eleven vil bruge som udgangspunkt for projektsvendeprøven. I de valgfri specialefag arbejder 
eleven med afprøvning og test af et givende emne på avanceret niveau ud fra de skrevet mål. Faget skal ses om et afprøvende fag, 
hvor målet for undervisningen er afhængig af de mål eleven sætter op.  Til svendeprøven løfter dette niveau til ekspert, når det det 
valgte spe. fag indgår i projektsvendeprøven på lige fod med de mål der som standard skal arbejdes med i svendeprøven. 
  
Dette kunne være: 

 ▶ Renovering. reparation døre/vinduer, trapper mv. 
 ▶ Upcycling (inventar/køkkener og andre produkter)
 ▶ Bæredygtighed (materialer og produkter) 
 ▶ Køkkener (Nye komposit og natur materialer bearbedning og behandling)  
 ▶ Den mobile snedker. Fremstilling et produkt med af buer, samlinger ved brug af el-værktøj og håndværktøj. Et fag der ligger op 

til praktiske færdigheder for Skills konkurrencer.
 ▶ Industriel fremstilling af vinduer og døre 
 ▶ Trapper
 ▶ Osv. 

Nye udlærte svende som ønsker flere specialer på deres svendebrev, skal kunne erhverve dette med amu mål!
Det sidste med de valgfrie spe. fag og svendeprøve, kunne overføre til møbelsnedker og maskinsnedker.  

Praktikmålene – behov for ændringer eller noget der ikke er væsentligt mere? – nye behov grundet udviklingen?
Praktikprojektet mellem 3H og 4H. Jeg var selv med til at beskrive disse projekter for en del år side, og her var tanken at det skulle 
højne dialogen mellem de 3 parter og sættet et større fokus på praktikmålene. Vi glemte dog en vigtig ting, da vi indførte disse 
praktikmål.  Elever kan ikke komme til en svendeprøve, hvis ikke dette praktikprojekt er gennemført og godkendt.  Havde vi indført 
dette, stod vi ikke i den situation i dag, hvor dette praktikprojekt ikke får den opmærksomhed, som det burde. 

Mange af de praktikmål som vi har beskrevet, er meget svære for en del virksomheder at opfylde, da de ikke har udstyr til opgaven. 
Dette kan være vindue værktøj og fremstilling af vinduer. Trapper og fremstilling.  Mange virksomheder 

Skoleforløb – behov for ændringer i indhold, antal, varighed?   
Ud fra at virksomhederne bliver mere og mere specificeret, kunne det være gavnligt at indføre et eller flere ekstra skoleforløb. Dette 
skulle bruges til at sætte yderlig fokus på vores spe fag. Om virksomhederne er enige i dette, er måske tvivlsomt, med det ville højne 
kvalitet af uddannelsen. Generelt er vi et problem med at finde praktiksteder, som kan opfylde alle praktikmål. Kan en omskrivning 
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af disse praktikmål og flere uger på skole sikre at vores elever kommer ud med en general bredder viden, ser jeg det som en 
mulighed. 

En anden tanker er, at det kunne være gavnligt, med en mere ensartet model for alle snedkerskoler.  
At på H1, har eleverne disse fag på H2 andre osv.  Skolerne vil med denne model kunne dele viden og erfaringer og eleverne kan 
skifte skole uden de store udfordringer. 

Input 9

Bygningssnedker:
En bygningssnedker opererer i fagområdet mellem tømre-og snedkerfaget og vil ofte arbejde i tømrerfirmaer på lige fod med 
tømrerne, men med viden om specialfremstillede løsninger af døre og vinduer, trapper, diverse bygningselementer og inventar. 
I nogle firmaer arbejder bygningssnedkere i mange funktioner og faser af en byggeproces, fra opmåling og planlægning og 
fremstilling på værkstedet til montering hos kunden. Det fordrer viden og færdighed på mange område, men især muligheden 
for at kunne tilbyde speciel fremstillede løsninger til kunder, kræver færdigheden i at betjene gængse træbearbejdningsmaskiner 
på lige fod med maskin- og møbelsnedkerfaget. Det er netop dette der differentierer bygningssnedkere fra tømre, og som er 
kernekompetencen hos en snedker.
Ydermere for ikke at begrænse arbejdsmulighederne til tømmervirksomheder er det vigtig at bygningssnedkeruddannelsen til et vist 
niveau, indeholder nogle de samme grundlæggende kompetencemål som de andre snedkerspecialer, som også vil gøre det muligt 
for dimittender at specialisere sig i flere retninger efter endt uddannelse.

For fortsat at være relevant som fag, ser vi gerne at faget fremover:
 ▶ Øger sit fokus på CNC-styrredet træbearbejdningsmaskiner
 ▶ Grundet udbredelsen af CNC-styrede maskiner inden for snedker- og tømmerfaget, er det også væsentligt at kunne betjene disse 

bla. til specialfremstillede døre og vinduer og inventar, men også til skabelon fremstilling i restaurering- og reparationsopgaver.
 ▶ At bygningssnedkerfaget øger sit fokus på materiale viden og forståelse.
 ▶ Der er en konstant udvikling i de materialer der brugt i boliger i dag. Det spænder over de traditionelle træprodukter til plast- og 

kompositmaterialer. Disse bliver i stigende grad brugt i bygningselementer og inventar. Derfor mener vi det vigtig at udruste 
elever med viden og forståelse for disse materialers egenskaber og muligheder.

 ▶ At faget bevarer sit fokus på håndværktøjer, og holder sig åbne over for udviklingen af nye håndværktøj
 ▶ Bl.a. CNC-styrede håndværktøjer
 ▶ At faget fastholder sit fokus på klassiske discipliner inden for snedkerfaget
 ▶ Produktion i massivt træ
 ▶ Finer
 ▶ Beslåning
 ▶ Overfladebehandling
 ▶ At faget fastholder sit speciale inden for vinduer og døre og trapper og montage af bygningselementer og inventar.
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Møbelsnedker uddannelse 
 ▶ Materialelære – Kendskab til de forskellige træsorter og plader. 
 ▶ Forståelse for de forskellige sorters egenskaber - både massiv og plader. 
 ▶ Behersker brugen af de gængse håndværktøjer - stemmejern, høvle, sav, ziehklinge osv. 
 ▶ Behersker små maskiner - håndoverfræser, lamello, domino. 
 ▶ Behersker rundsav, tykkelseshøvl, finerpresser, afretter, bredbåndspudser og fræser. 
 ▶ Kendskab til kantlimer, CNC. 
 ▶ Stort kendskab til pudsning og forskellige overfladebehandlingsmetoder. 
 ▶ Stort kendskab til samling, beslåning og tilpasninger. 
 ▶ Stor forståelse for læsning af tegninger. 
 ▶ Stort kendskab til arbejdstegninger og prisberegninger.

Input 10

Slibning af værktøj kun omhandlende slibesten (tænker her på traditionelle slibesten) er det nødvendigt?
Limtyper: hudlime, animalske lime, er det ikke lidt gammeldags?
 
Bygning af et plademøbel til svendeprøven, kan det gøres anderledes (evt. en fast opgave)
 
Brug af guides: skal det være tilladt at bruge hjælpemidler som saveguides og lign til håndværksmæssige samlinger evt. tilladt på 
sidste del af udd.
 
Skal det være muligt at opdele et hovedforløb i evt. 2 dele ? (planlægningsmæssige årsager)
 
25 års reglen EUV’er bør afskaffes omgående (meritten) 
 
Mere tid til eksamen (svendeprøver) 30 minutter er for lidt!
 
SAMMENLÆG DE TRE UDDANNELSER TIL ÉN SNEDKERUDDANNELSE MED SPECIALER
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6 | STATISTISK BAGGRUND

6a: Godkendte virksomheder fordelt på regioner og  
godkendte virksomheder med aftaler fordelt på regioner

Bygningssnedker

Region
Godkendte 

virksomheder
Godkendte 

virksomheder m. aftaler
Igangværende 

aftaler
ANTAL % AF ALLE ANTAL % AF ALLE

Hovedstaden 563 135 60 % 182 63 %
Sjælland 32 32 14,2 % 32 11,6 %
Syddanmark 179 23 10,2 % 33 11,4 %
Midtjylland 161 22 9,8 % 26 9,1 %
Nordjylland 56 13 5,8 % 14 4,9 %
Total 991 225 287

(Kilde: EASY-P pr. 20. oktober 2020)

Kommentar
Det fremgår af ovenstående statistik, at hovedparten af de godkendte virksomheder med igangværende aftaler for bygningssnedkere 
befinder sig i Hovedstadsområdet. Tilsammen med Sjælland har de 75 % af alle igangværende aftaler. Syddanmark og Midtjylland 
tegner sig hver for ca. 10 % af aftalerne, mens Nordjylland har 5 % af aftalerne.
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Møbelsnedker

Region
Godkendte 

virksomheder
Godkendte 

virksomheder m. aftaler
Igangværende 

aftaler
ANTAL % AF ALLE ANTAL % AF ALLE

Hovedstaden 224 56 44,8 % 74 45,4 %
Sjælland 36 8 6,4 % 10 6,1 %
Syddanmark 67 16 12,8 % 23 14,1 %
Midtjylland 99 35 28 % 44 27 %
Nordjylland 38 10 8 % 12 7,4 %
Total 724 125 163

(Kilde: EASY-P pr. 20. oktober 2020)

Kommentar
Det fremgår af ovenstående statistik, at de godkendte virksomheder med igangværende aftaler fordeler sig med ca. 50 % i Jylland 
og på Fyn og 50 % i Hovedstaden og på Sjælland. Den største andel af aftaler findes i Hovedstadsområdet med 45 %, og dernæst 
kommer Midtjylland med 27 %.

Orgelbygger

Region
Godkendte 

virksomheder
Godkendte 

virksomheder m. aftaler
Igangværende 

aftaler
ANTAL % AF ALLE ANTAL % AF ALLE

Hovedstaden 1 1 1
Sjælland 1
Syddanmark 3 2 4
Total 5 3 5

(Kilde: EASY-P pr. 20. oktober 2020)
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6b: Godkendte virksomheder med aftaler fordelt på brancher

Angående branchekoder
I nedenstående statistikker indgår der også nogle oversigter over godkendte virksomheder med aftaler fordelt på brancher. 
Fordelingen på brancher giver et indblik i, hvad virksomhederne beskæftiger sig med, hvilket er vigtigt i forhold til hvilke 
kompetencemål og praktikmål, der skal være fokus på i fremtiden. Det er virksomhederne der selv bestemmer, hvilken branchekode 
de tilhører, og det kan i nogle tilfælde derfor være misvisende. Nogen virksomheder udvikler sig over tid til at have en anden 
produktion, uden at de af den grund skifter branchekode. Når der f.eks. under bygningssnedker findes 2 bådeværfter og under 
møbelsnedker findes en døre og vinduesvirksomhed kan det skyldes, at disse virksomheder i dag har en anden produktion. Det er 
dog så få virksomheder, så det ikke har nogen betydning for det samlede overblik.

Bygningssnedker

Branche
Antal 

virksomheder
Antal 

aftaler
ANTAL % AF ALLE ANTAL % AF ALLE

Tømrer og bygningssnedkervirksomhed 183 81,3 % 233 81 %
Inventar- og bygningssnedkervirksomheder 23 10,3 % 30 10,5 %
Døre- og vinduesvirksomheder 7 3,1 % 10 3,5 %
Trappevirksomheder 2 0,9 % 2 0,8 %
Bådeværfter 2 0,9 % 2 0,8 %
Folketinget + hospital + Kbh. lufthavn 3 1,3 % 3 1 %
Glarmestervirksomhed 1 0,4 % 3 1 %
Savværk + Valdemar Slot + 
Legepladsproduktion + Produktionsskole

4 1,8 % 4 1,4 %

Total 225 287

(Kilde: EASY-P pr. 20. oktober 2020)

Kommentar
Det fremgår af ovenstående statistik, at hovedparten af de godkendte virksomheder skal findes inden for ”Tømrer- og 
bygningssnedkervirksomheder”. Denne gruppe af virksomheder tæller både store entreprenører som Hoffmann A/S, og helt små 
enkeltmandsvirksomheder inden for byggeriet. 81 % af alle igangværende bygningssnedkerlærlinge er beskæftiget indenfor i denne 
gruppe. Inventar og bygningssnedkervirksomheder tegner sig for ca. 10 % af aftalerne, mens Døre og vinduesvirksomheder udgør 
3 % med 3,5 % af aftalerne. Den sidste lille rest af virksomheder som har 5 % af de igangværende bygningssnedkerlærlinge er en 
blanding af specialvirksomheder, trapper, bådeværfter og glarmester + nogle offentlige virksomheder.
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Møbelsnedker

Branche
Antal 

virksomheder
Antal 

aftaler
ANTAL % AF ALLE ANTAL % AF ALLE

Fremstilling af møbler 40 32 % 59 36,2 %
Fremstilling af inventar-, kontor- og 
butiksmøbler mm.

26 20,8 % 41 25,2 %

Design- og inventarvirksomheder 16 12,8 % 16 9,8 %
Fremstilling af køkkenmøbler 10 8 % 10 6,1 %
Tømrer- og bygningssnedkervirksomheder 17 13,6 % 20 12,3 %
Reparation af møbler 6 4,8 % 7 4,3 %
Fremstilling af træprodukter 8 6,4 % 8 4,9 %
Savværk 1 0,8 % 1 0,6 %
Døre- og vinduesvirksomheder 1 0,8 % 1 0,6 %
Total 125 163

(Kilde: EASY-P pr. 20. oktober 2020)

Kommentar
Det fremgår af ovenstående statistik, at forskellige former for inventarvirksomheder (de blå) tegner sig for 42 % af godkendte 
virksomheder med aftaler. Som det fremgår, indgår der i denne gruppe både køkkenvirksomheder, virksomheder der 
fremstiller kontor og butiksmøbler og en kategori som vi kalder Design og inventarvirksomheder. Sidstnævnte dækker 
over virksomheder, der egentlig er startet som designvirksomheder af forskellig slags, og som også er begyndt at fremstille 
inventar. Tømrer og bygningssnedkervirksomheder, som udgør 12 % af aftalerne bør også lægges til inventarvirksomheder, 
eftersom tømrer og bygningssnedkervirksomheder kun bliver godkendt til møbelsnedker, hvis de fremstiller inventar. Når 
tyngden på inventarvirksomheder er så stor inden for møbelsnedkeruddannelserne, betyder det også, at højest halvdelen af 
møbelsnedkerlærlingene er beskæftiget med deciderede møbelfremstilling i deres læretid i virksomhederne.
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Orgelbygger

Branche
Antal 

virksomheder
Antal 

aftaler
ANTAL % AF ALLE ANTAL % AF ALLE

Fremstilling af musikinstrumenter 5 100 % 5 100 %
Total 5 5

(Kilde: EASY-P pr. 20. oktober 2020)

Kommentar
Der findes 5 godkendte orgelbyggerier, som er beliggende i Sønderjylland, Sjælland og Hovedstaden.
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6c: Indtag på grundforløb fordelt på skoler, januar – august 2019 og 2020

Bygningssnedker

Skole 2019 2020
jan feb mar apr maj jun jul aug Total jan feb mar apr maj jun jul aug Total

EUC Nord 6 10 16 10 7 17
EUC Nordvestsjælland 3 3
EUC Syd 7 7 4 6 10
Herningsholm Erhvervsskole 5 5
Next Uddannelse Kbh 65 43 36 144 77 36 70 183
U/Nord 8 16 24 21 22 43
Skive College 4 4
Syddansk Erhvervsskole 6 3 9 5 5
Roskilde Teknisk Skole 19 5 6 30 14 14 28
Svendborg Erhvervsskole 8 8 9 10 19
Aarhus Tech 22 25 47 22 17 39
Total 144 48 105 297 162 36 146 344

(Kilde: uddannelsesstatistik.dk pr. 31. august 2020)
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Møbelsnedker og Orgelbygger

Skole 2019 2020
jan feb mar apr maj jun jul aug Total jan feb mar apr maj jun jul aug Total

EUC Nord 3 4 7 5 5 10
EUC Nordvestsjælland
EUC Syd 3 3
Herningsholm Erhvervsskole 8 8 10 6 16
Next Uddannelse Kbh 23 20 43 23 19 42
U/Nord 3 3
Skive College 3 17 17 6 43 3 3
Syddansk Erhvervsskole 10 9 19 6 11 17
Roskilde Teknisk Skole 9 3 12 4 3 7
Svendborg Erhvervsskole 4 4 8 5 6 11
Aarhus Tech 5 5 10 5 5 10
Total 60 17 17 59 153 64 55 119

(Kilde: uddannelsesstatistik.dk pr. 31. august 2020)
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6d: Igangværende aftaler og elever i SKP fordelt på skoler, ultimo august 2019 og 2020

Bygningssnedker

Skole 2019 2020
Igangværende
aftaler

Igangværende elever 
i SKP

Total Igangværende
aftaler

Igangværende elever 
i SKP

Total

EUC Nord 18 18 13 4 17
EUC Nordvestsjælland
EUC Syd 20 9 29 20 6 26
Herningsholm Erhvervsskole 9 9 13 5 18
Next Uddannelse Kbh 121 62 183 130 74 204
U/Nord 32 15 47 40 7 47
Skive College 8 8 12 12
Syddansk Erhvervsskole 4 4 5 5
Roskilde Teknisk Skole 60 60 49 49
Svendborg Erhvervsskole 21 21 13 7 20
Aarhus Tech
Total 293 86 379 295 103 398

(Kilde: uddannelsesstatistik.dk pr. 31. august 2020)
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Møbelsnedker og Orgelbygger

Skole 2019 2020
Igangværende
aftaler

Igangværende elever 
i SKP

Total Igangværende
aftaler

Igangværende elever 
i SKP

Total

EUC Nord 11 5 16 11 6 17
EUC Nordvestsjælland
EUC Syd 4 (orgelbygger) 4
Herningsholm Erhvervsskole 29 29 29 8 37
Next Uddannelse Kbh 55 78 133 54 77 131
U/Nord 8 4 12 10 7 17
Skive College 15 15 13 13
Syddansk Erhvervsskole 18 17 35 24 10 34
Roskilde Teknisk Skole 18 18 14 14
Svendborg Erhvervsskole 13 4 17 10 10
Aarhus Tech
Total 167 108 275 169 108 277

(Kilde: uddannelsesstatistik.dk pr. 31. august 2020)
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6e: Igangværende aftaler, fordelt på alder og køn

Bygningssnedker

Aldersfordeling Kvinder Mænd Igangværende aftaler
-17 år 7 7
18-19 år 40 40
20-24 år 7 80 87
25+ år 28 135 163
Total 297

(Kilde: uddannelsesstatistik.dk pr. 31. august 2020)

Møbelsnedker

Aldersfordeling Kvinder Mænd Igangværende aftaler
18-19 år 5 14 19
20-24 år 18 41 59
25+ år 20 68 88
Total 166

(Kilde: uddannelsesstatistik.dk pr. 31. august 2020)

Orgelbygger

Aldersfordeling Kvinder Mænd Igangværende aftaler
Ukendt 5 5
Total 5

(Kilde: uddannelsesstatistik.dk pr. 31. august 2020)
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