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’Implementering af cuneco standarder i byggeriets 
uddannelser’ - Indbydelse til workshop 2 
 
Workshoppen omhandler cuneco projekt 17021, som gennemføres af med-
lemmer af BVU*net. Workshop 2 har til formål at give en status over projek-
tets aktiviteter og drøfte planer for de kommende aktiviteter. 

Tidspunkt: 
Onsdag den 27. november 2013, kl. 13:00 - 16:00 (Bestil evt. frokost 12-13 
på mail: nhb@sbi.aau.dk). 

Sted:  
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København (AAU) 
A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. 
Lokale: Seminarrum 4.058 på 4. sal over receptionen. 

Tilmelding: 
Senest fredag den 22/11 2013 ved bekræftelse af invitationen på mødeka-
lenderen eller direkte på mail til Niels Haldor Bertelsen nhb@sbi.aau.dk. 

Deltagere:   
Indbydelsen gælder alle deltagere i projektet, men andre interesserede er 
også velkommen til at tilmelde sig, så længe der er plads. 

1. Velkomst, formål, præsentation og aftalestatus  
Indledning ved Niels Haldor Bertelsen, SBi, projektleder for projektet.  
Herefter gives en kort aftalestatus for hvert delprojekt: 
- Delprojekt 2 Arkitektuddannelse ved Lars Klint og Andres Hermund, 

KAADK, København 
- Delprojekt 3 Ingeniøruddannelse ved Kjeld Svidt og Maria Thygesen, 

AAU Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg 
- Delprojekt 4 Konstruktøruddannelser ved Per Christensen, VIA University 

College, Horsens 
- Delprojekt 5 Erhvervsuddannelser ved Rasmus, Zier Bro, Byggeriets Ud-

dannelser og Søren Christensen, Construction College Aalborg. 

2. Cuneco orienterer om CCS inkl. diskussion af skolernes behov 
Punktet sluttes af med, at cuneco ved Søren Spile/Jesper Salling giver en 
kort introduktion til CCS (30 min), så deltagerne får en mere ens grundviden. 
Der vil blive lagt vægt på at fortælle om CCS, som cuneco kan levere det i 
dag, om et halvt år og ultimo 2014 til skolerne. Der vil blive lagt op til en ind-
ledende diskussion af, hvordan skolerne gerne vil have viden overdraget fra 
cuneco, som de skal bruge i deres delprojekter. Under punkt 3-6 vil hvert 
skoleområde svare specifikt herpå, og til sidst under punkt 8 vil der blive gi-
vet en kort sammendrag fælles for BVU*net forskellige skoleområder. 

3. Betech Data orienterer om Spin og muligheder for skoleaftaler 
Nicolai Karved, Betech Data, giver en grundlæggende introduktion til Spin 
og herunder et indblik i Betech Datas arbejder for cuneco. Dertil vil Nicolai 
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Side 2 af 3 sider. fortælle om institutionernes mulighed for at anvende Spin i forbindelse med 
undervisning.  
 
Læs mere om Spin her: http://www.projectspine.com/product-info/spine.html 

4. Arkitektuddannelser delprojekt 2 
Lars Klint og Anders Hermund, KAADK giver en status over forløb og plan 
for det videre arbejde inkl. diskussion af: 
- Aktivitet 1. Udviklingsteam i delprojektet og ønsker til cuneco jf. punkt 2 
- Aktivitet 2. Læreruddannelse, læringsmetoder og erfaringer 
- Aktivitet 3. Undervisning, undervisningsmateriale og kompetenceudvikling 
- Aktivitet 4. Tværfaglig undervisning – ER IKKE INKLUDERET 
- Aktivitet 5. Regionalt skole-, virksomheds- og byggepladssamarbejde.  

5. Ingeniøruddannelser delprojekt 3 
Kjeld Svidt og Maria Thygesen, AAU Institut for Byggeri og Anlæg giver en 
status over forløb og plan for det videre arbejde inkl. diskussion af: 
- Aktivitet 1. Udviklingsteam i delprojektet og ønsker til cuneco jf. punkt 2 
- Aktivitet 2. Læreruddannelse, læringsmetoder og erfaringer 
- Aktivitet 3. Undervisning, undervisningsmateriale og kompetenceudvikling 
- Aktivitet 4. Tværfaglig undervisning – ER IKKE INKLUDERET 
- Aktivitet 5. Regionalt skole-, virksomheds- og byggepladssamarbejde.  

6. Konstruktøruddannelser delprojekt 4 
Per Christensen, VIA University College giver en status over forløb og plan 
for det videre arbejde inkl. diskussion af: 
- Aktivitet 1. Udviklingsteam i delprojektet og ønsker til cuneco jf. punkt 2 
- Aktivitet 2. Læreruddannelse, læringsmetoder og erfaringer 
- Aktivitet 3. Undervisning, undervisningsmateriale og kompetenceudvikling 
- Aktivitet 4. Tværfaglig undervisning – ER IKKE INKLUDERET 
- Aktivitet 5. Regionalt skole-, virksomheds- og byggepladssamarbejde. 

7. Erhvervsuddannelser delprojekt 5 
Rasmus Zier Bro, Byggeriet Uddannelser og Søren Christensen, Constructi-
on College Aalborg giver en status over forløb og plan for det videre arbejde 
inkl. diskussion af: 
- Aktivitet 1. Udviklingsteam i delprojektet og ønsker til cuneco jf. punkt 2 
- Aktivitet 2. Læreruddannelse, læringsmetoder og erfaringer 
- Aktivitet 3. Undervisning, undervisningsmateriale og kompetenceudvikling 
- Aktivitet 4. Tværfaglig undervisning – ER IKKE INKLUDERET 
- Aktivitet 5. Regionalt skole-, virksomheds- og byggepladssamarbejde. 

8. Orientering om cuneco projekt 17031 ’Implementering i Region Hovedstaden’ 
Lars Klint, KAADK og Jan Karlshøj, DTU orienterer om formål, forløb og pla-
ner for cuneco projekt 17031 ’Forankring af 3D arbejdsmetoder og cuneco 
standarder i virksomheder og undervisning i Region Hovedstaden’. 

9. Plan for det videre arbejde og næste workshop 
Efter en diskussion af det videre arbejde giver Niels Haldor Bertelsen, SBi, 
et sammendrag af status og det videre arbejde og herunder aftales: 
- Ønsker til cuneco om skolernes behov vedrørende CCS 
- Slutrapportering af forløb, resultater og erfaringer 
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Side 3 af 3 sider. - Workshop 3 onsdag den 19. februar 2014, kl. 13-16, VIA University Col-
lege, Horsens 

- Workshop 4 onsdag den 22. maj 2014, kl. 13-16, Construction College 
Aalborg 

- Workshop 5 onsdag den 20. august 2014, kl. 13-16, DTH, Lyngby. 
 
 
Med venlig hilsen 
Niels Haldor Bertelsen 
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