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Temagruppe 3.  
Uddannelse, lærebøger, efteruddannelse og BIMbyen  
- Indhold, målsætning og plan for arbejdet 
 

Temagruppen arbejder med undervisning i byggeriets digitalisering, produk-

tivitet og kvalitet i og på tværs mellem arkitekter, ingeniører, konstruktører, 

håndværkere og andre. Der arbejdes også med digitalt undervisningsmate-

riale, værktøjer, projektopgaver og undervisning på byggesager på tværs af 

fagene. Undervisningen dækker grund- og efteruddannelser på skoler, i virk-

somheder og på byggepladser. Der arbejders også med erfaringsudveksling 

mellem lærere, efteruddannelse af dem og samarbejde mellem elever, lær-

linge og studerende, som det fx sker i www.BIMbyen.dk.  

 

Tovholder studieleder Claudio Spaziani Testa, KEA - Københavns Er-

hvervsakademi. 

Oplæg til diskussion af temagruppen på medlemsmøde 30/8 2011 

Følgende punkter kunne fx anvendes som grundlag på medlemsmøde 2 den 

30/8 2011 i Horsens: 

1. Arbejdsområde, metode og relation til andre 

– Hvilket arbejdsområde temagruppen arbejder med 

– Hvilke samarbejds- og udviklingsmetoder de gør brug af 

– Hvilken relation de har til andre temagrupper, projekter og aktører. 

2. Aktiviteter, målsætninger, tidsplan og budget 

- De enkelte aktiviteter temagruppen vil beskæftige sig med 

- Hvilke målsætninger og milepæle der for arbejdet 

- Hvilken tidsplan og budget der arbejdes indenfor. 

3. Parter, udbredelse og effekt på produktiviteten 

- Hvem der deltager i arbejdet og med hvilken indsats 

- Hvorledes arbejdet vil kunne udbredes i byggeriet 

- Hvilken effekt den får på produktiviteten og hvornår. 

 

Forslag til temagruppens arbejdsgrundlag 
Forfatter: Per Kortegaard, lektor, Arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus 

Muligheder og forpligtigelser 

Vi er i BVU*net i den enestående situation, at samtlige undervisnings- og vi-

densinstitutioner, der uddanner til byggeriet, er samlet i denne ene organisa-

tion. Dette giver os særlige muligheder – og som jeg ser det – særlige for-

pligtigelser til at tage initiativer, som kan komme aktørerne i det samlede 

danske byggeri til gavn – både set i et nationalt – men også i et internationalt 

perspektiv. Flere og flere danske virksomheder, tilknyttet byggeriet, opret-

holder en stor del af deres indtjening i udlandet. 

Formål 

Ét af hovedformålene med BVU*net er at opnå synergi, større effektivitet og 

skabe øget kvalitet og øgede kompetencer i IT-uddannelserne indenfor den 

http://www.bimbyen.dk/


 

 

Side 2 af 4 sider. samlede branche. Meget taler for, at vi, ved at tænke nyt og perspektivrigt, 

sammen kan opnå stærke resultater. 

Potentialerne 

Potentialet er, at vi ved forskellige tværgående samarbejder og initiativer vil 

kunne medvirke til at give den samlede branche ”et løft”. Det er netop i kom-

binationen af vores faglige forskelligheder – og samtidig vores løbende go-

de samarbejder, at potentialet til optimeringen ligger. Sagt anderledes: ”Des 

mere vi kender til – og respekterer - hinandens fagligheder des bedre sam-

arbejder vi hjemme og ude - og des mere kan vi sammen udvikle”. Og det er 

netop via vores kendskab til hinanden og vores løbende samarbejder, at vi i 

fællesskab kan formulere ønskerne og kravene til nye og øgede fagligheder 

og kompetencer. Det er vores opfattelse, at vi ved at pulje alle vore gode 

kræfter og i fællesskab udvikle nye undervisningstiltag på sigt kan fremskyn-

de en udvikling, der kan resultere i bedre byggeri / fysiske omgivelser / arki-

tektur og en øget professionalisering i vore tilknyttede virksomheder 

Forslag: 

Hver af de til netværket knyttede institutioner har deres egne faglige uddan-

nelsesplaner med varieret indhold og forskellige niveauer. Dem, skal der i 

princippet, ikke røres ved. 

 

Det vil dog være hensigtsmæssigt i højere grad at lære af hinanden 

Der foreslås en ”løbende rundrejse til hinandens institutioner med henblik på 

en løbende fælles idéudvikling om pædagogiske og faglige optimeringer og 

effektiviseringer - klarlægning af ”best practise”. 

 

Anvendelse af hinandens undervisningsmateriale – på papir, som online 

Vi bruger megen tid på udarbejdelse af undervisningsmateriale. Ved en ko-

ordineret indsat, kan der spares mange ressourcer, og derved blive frigjort 

ressourcer til at opnå ”nye landvindinger.” Undervisningsmaterialet skal ikke 

ensartes og standardiseres, men måske nærmere fagligt skærpes i forhold 

til vores forskellige fagområder. Men materialet skal umiddelbart kunne tilgås 

af os alle – til inspiration og tværfaglig læring, når dette er ønskeligt. Det 

spændende og virksomme initiativ omkring BIMbyen – og deres forslag her i 

BVU*net til ”Guide til mere BIM” kan passende danne udgangspunkt for det 

videre arbejde. 
 
Tværfaglige undervisningsforløb 
Ovenstående initiativer vil resultere i et indgående kendskab til hinanden in-
denfor de enkelte fagområder, men også på tværs af fagområderne. Denne 
udvikling skal resultere i givtige tværfaglige projektforløb og andre tværfagli-
ge undervisningsforløb og initiativer. 
 
Oprettelse af ”rejsehold” til varetagelse af særlige (og nye) faglige forløb 
Rundt på vore institutioner sidder der en række specialister, ofte ret alene 
og ofte arbejder de (evt. forsker) i ret isolerede emner. Ligeledes kan der på 
én af vore institutioner sidder kollegaer, der arbejder med helt specielle fag-
områder, som andre ville være interesserede i at få undervisning i eller blot 
kendskab til. Den tiltagende interesse for bæredygtighed i alle dens afskyg-
ninger kunne være et eksempel herpå. Det vil derfor være hensigtsmæssigt 
at skabe et overblik over, de personer og relevante fagligheder, som med 
udbytte kunne danne et ”rejsehold” og drage ud og give undervisning på 
nogle af de af vore institutioner, som måske ikke har ressourcerne hertil – el-
ler kendskabet til fagfeltet. 



 

 

Side 3 af 4 sider.  
Fjernundervisning  
Som led i ovenstående initiativ vil det være oplagt at undersøge muligheder-
ne for en effektiv udnyttelse af fjernundervisning via diverse elektroniske 
medier, hvilket kendes fra flere store internationale virksomheder og andre. 
Ved en evt. oprettelse af rejsehold og fjernundervisning kunne det organise-
res, som en slags ”Folkeuniversitet” med et ½ årligt katalog med tid og sted 
for kurset / undervisningen. 
 
8 stk. BIM - Ph.d. studier: Arkitektur / BIM metoder / Smart Geometri / Statik 
/ Installationer/ BIM / Opførelse / Bæredygtighed / Dansk byggeri internatio-
nalt – alle relateret til BIM 

Ud over at optimere via puljening, effektivisering af vore forskellige rutiner og 

udvikling af nye samarbejdsformer, vil det være naturligt og identitetsgivende 

til BVU*net, at en sammenhængende og slagkraftig forskningsindsat blev 

etableret – og trak på den synergi, der kommer til at ligge i selve netværket. 

Netop fordi sådanne forskningsprojekter kan foregå indenfor rammerne af 

BVU*net gives forskerne en meget optimal mulighed for faglige træk på en 

mangfoldighed af ekspertise, ligesom de sammen vil kunne udgøre en 

spændende ”kritisk masse”. 

 

Efteruddannelser på højeste niveau  

På sigt vil det være naturligt at netværkets institutioner går sammen og etab-

lerer flere fagligt specialiserede og tværfaglige efteruddannelser på højeste 

niveau. I regi af Arkitektforeningens Uddannelsesudvalg blev for år tilbage i 

samarbejde med CBS etableret en MBAbyg indenfor byggeriet med relevans 

for både arkitekter, ingeniører og andre. Denne MBA var primært rettet mod 

administrative og juridiske forhold, og den blev kun gennemført enkelte gan-

ge. I BVU*net´s regi vil efteruddannelserne skulle rettes mod BVU*nets for-

mål – og formodentligt kunne rumme en række forskellige og alternative un-

dervisningstilbud. 

Forslag til handlingsrækkefølge: 

- Diskussion af Temagruppe 3´s oplæg – og en fortsat afklaring 

- Afklaring af Temagruppe 3´s endelige arbejdsplan i arbejdsgruppe 

- Godkendelse og opbakning fra bagvedliggende institutioner 

- Funding søges 

- Løbende rundrejse 

- Undervisningsmateriale bearbejdes 

- Tværfaglige undervisningsforløb (forsøg) + Rejsehold 

- Fjernundervisning 

- 8 stk. Ph.d.’ere 

- Efteruddannelser på højeste niveau  

 

Der er ikke opsat en konkret tidsplan. Men det er vigtigt at få afklaret og be-

skrevet Temagruppe 3´s funktion og indhold og få denne godkendt i de bag-

vedliggende institutioner. Efter dette skal der søges en funding for overho-

vedet at kunne komme i gang. Fundingen søges i forskellige samfinansie-

ringsmodeller mellem nedenstående organisationer og ministerier m.fl. 

 

Mulige sponsorer: 

- Danske Ark. 

- F.R.I. 

- Håndværksrådet mfl. 
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- Entreprenørforeningen 

- Undervisningsministeriet 

- Kulturministeriet 

- Erhvervsministeriet 

- Forskningsministeriet 

- Realdania 

- BIPS 

- Autodesk 

- Adobe 

- m.fl. 

Rækkefølge i processen 

Når ”Godkendelse og opbakning fra bagvedliggende institutioner” er tilende-

bragt påbegyndes ”Funding søges” – når denne begynder at falde på plads, 

igangsættes ”Løbende rundrejse” og ”Undervisningsmateriale bearbejdes”. 

Umiddelbart herefter igangsættes de efterfølgende emner, dog i starten med 

kun planlægning af enkelte korte ”Efteruddannelser på højeste niveau” som 

forsøg.  

Politik 

Det er vores opfattelse at BVU*net, med sin brede repræsentation og foran-

kring, kan blive en stærk politisk aktør, under forudsætning af, at vi får etab-

leret et tilfredsstillende aktivitetsniveau og kan fremvise gode resultater af 

vore bestræbelser. Det er ambitionen, at dette initiativ på sigt, via uddannel-

se, skal hjælpe til at Dansk Byggeri med alle de forskellige aktører, der nu er 

involveret, kan effektiviseres, få et kompetenceløft via bevidst og sammen-

hængende IT-undervisning på et stadigt stigende niveau. Byggeriets re-

nomme vil herved også kunne højnes. 

 


