
Uddannelse i Cuneco standarder

Implementering på erhvervs- og efteruddannelsesområdet



Byggeriets Uddannelser


• Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse med 

ansvar for tømrer, gulvlægger, alutømrer, tækkemand og 
byggemontagetekniker 

• Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og 
Stukkaturfaget med ansvar for murer, flisemontør, 
stenhugger og stenindustriarbejder og stukkatør  

• Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og 
Tagdækkeruddannelsen med ansvar for anlægsstruktør, 
bygningsstruktør, brolægger, tagdækker og kloakrørlægger  

• Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri 
(BAI) 



Aktører og forankring

• Implementering af nye digitale 
standarder og redskaber i 
erhvervsuddannelserne og i AMU sættes 
i værk på baggrund af konkrete 
analyser og behovsredegørelser 
forankret i faglige udvalg og 
efteruddannelsesudvalg



Udviklingsprocessen

• Implementering af nye digitale standarder og redskaber 
i erhvervsuddannelserne og AMU sker gennem udvikling 
af undervisningsmaterialer og faglæreruddannelse 


• Eventuel udvikling og godkendelse af nye kompetence- 
og uddannelsesmål foranlediget af formelle aktører 
(faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg, Ministeriet for 
Børn og Undervisning)



Implementering

• Implementeringen udmøntes i undervisning på 
erhvervsskolerne, hvor erhvervsskolerne i samarbejde 
med de lokale uddannelsesudvalg fastlægger, hvorledes 
kompetencemålene i uddannelsesordninger og 
kursusbeskrivelser skal opnås i undervisningen 

• De nuværende uddannelsesordninger på 
erhvervsuddannelsesområdet vil i overvejende grad 
kunne inkorporere nye digitale standarder efter behov 

• Implementering af nye digitale standarder i 
uddannelserne vil styrkes med et fokus på udvikling af 
undervisningsmaterialer, pædagogisk/didaktisk 
tilrettelæggelse og faglæreruddannelse



Hvad skal de udførende lære og kunne for 
at deltage i digitaliseret byggeri?

• Tegninger og tegningsforståelse. 3D. 
• Bygningskomponenter og rumklassifikation.  
• Forståelse for hvordan klassifikation og standarder er 

bygget op 
• Forståelse for og at kunne anvende digitale redskaber i 

udførelsesfasen 
• IKT "literacy” – kunne udvælge og anvende 

hensigtsmæssige applikationer og software i forhold til 
projekter 

• Ikke kodning



Faglige snitflader vertikalt bør 
styrkes i undervisningen

• Strategi for tværfaglig implementering på EUD og i 
eksisterende fag og uddannelsesordninger kan være en 
hensigtsmæssig vej 


• Tværfaglig integration vil styrke implementeringen - 
først og fremmest vertikalt, men også horisontalt 
gennem undervisningsforløb/workshops



Vertikale undervisningsforløb

Eksempelvis De Digitale Dage 

Møde mellem faggrupper:  
”Hvad kan vi, og hvad kan I bruge det til?” 
”Hvad har vi brug for, og hvordan kan I levere det?” 

På byggepladsen: Anvendelse nu og her så det giver værdi. 
Levering på mobile medier.


