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BVU*net medlemsmøde 8 
’Implementering af cuneco standarder i byggeriets 
uddannelser’ - Indbydelse til workshop 4 
 
Workshoppen omhandler cuneco projekt 17021, som gennemføres af med-
lemmer af BVU*net. Workshop 4 har til formål at give en status over projek-
tet og drøfte planer for erfaringsformidling og slutrapportering. Næste og sid-
ste workshop afholdes 20/8 2014 på DTU, Lyngby med fokus på erfaringer 
og slutrapportering. Herefter afsluttes projektet. 

Tidspunkt: 
Torsdag den 22. maj 2014, kl. 11:00 - 14:00. 

Sted:  
Aalborg Universitet 
Fibigerstræde 16, lokale 1-201 
9220 Aalborg Øst 
 
Værter:  
Kaj Jørgensen, T: 9940 8945 E: kaj@m-tech.aau.dk 
Kjeld Svidt, T: 9940 8546 E: ks@civil.aau.dk  
 
Orientering:  
Netværksmøde i buildingSMART afholdes i auditorium 1-208 kl. 14-16 

Tilmelding: 
Senest tirsdag den 20/5 2014 ved bekræftelse af invitationen på mødeka-
lenderen eller direkte på mail til Kaj Jørgensen 

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

1. Indledning, formål, præsentation og referat  
Indledning ved Kaj Jørgensen, AAU.  

2. Status over delprojekternes aktiviteter 
Hvor langt er de enkelte uddannelser kommet i deres delprojekt, hvilke erfa-
ringer har de opnået, og hvad kunne indgå i en tværfaglig diskussion mellem 
uddannelserne: 
- Arkitektuddannelser v/ Lars Klint, KADK 
- Ingeniøruddannelser v/ Kjeld Svidt og Maria Thygesen, AAU  
- Konstruktøruddannelser v/ Per Christensen, VIA University College  
- Erhvervsuddannelser v/ Rasmus Zier Bro, Byggeriet Uddannelser og Sø-

ren Christensen, Construction College Aalborg  
- Tværfaglig diskussion mellem uddannelserne. 
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Side 2 af 2 sider. 3. Planer for næste periode og forslag til slutrapportering 
Hvad er planerne for arbejdet i den kommende periode for de enkelte ud-
dannelser og delprojekt, og hvilket forslag er der til erfaringsformidling og 
slutrapportering: 
- Arkitektuddannelser v/ Lars Klint, KADK 
- Ingeniøruddannelser v/ Kjeld Svidt og Maria Thygesen, AAU  
- Konstruktøruddannelser v/ Per Christensen, VIA University College  
- Erhvervsuddannelser v/ Rasmus Zier Bro, Byggeriet Uddannelser og Sø-

ren Christensen, Construction College Aalborg  
- Tværfaglig diskussion om erfaringsformidling og slutrapportering. 

4. Orientering om cuneco projekt 17031 ’Implementering i Region Hovedstaden’ 
Lars Klint, KADK og Jan Karlshøj, DTU orienterer om forløb og planer for 
cuneco projekt 17031 ’Forankring af 3D arbejdsmetoder og cuneco standar-
der i virksomheder og undervisning i Region Hovedstaden’. 

5. Konklusion, slutrapportering og næste workshop 
Med baggrund i ovenstående præsentation og diskussion giver Kaj Jørgen-
sen et sammendrag af status, erfaringer og forslag til erfaringsformidling og 
slutrapportering. 
 
Næste og sidste workshop om ’Implementering af cuneco standarder i byg-
geriets uddannelser’ workshop 5 afholdes onsdag den 20. august 2014, kl. 
13-16, DTH, Lyngby med Jan Karlshøj som vært. Hovedtema for workshop 5 
er erfaringsformidling og slutrapportering, idet projektet afsluttes i efteråret 
2014. 
 
 
Med venlig hilsen 
Niels Haldor Bertelsen 
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