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  Det giver bedre forståelse   

Der blev regnet på forskelligt byggeri i murerfaget, 
snakket overenskomst og udenlandsk arbejdskraft 
og ikke mindst vigtigheden af at føre skurbog, da 
murersvende og faglige sekretærer var samlet til 
intensivt kursus af to en halv dags varighed. 
Kursusledere var Mureropmåler Andreas Hausnap 
og Mureropmåler Steffen Nyland Jensen. 
- Normalt holder vi jo kursus i afdelingen nogle 
mandage i Februar, men denne gang har vi valgt at 
samle kurset i forbindelsen med en weekend. Det 
skulle gøre det nemmere for dem, der har langt at 
køre til Odense, når de kun skal køre én gang, for-
tæller Andreas Hausnap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad gør de andre 
Og der har ikke rundt om bordet været besvær med 
at holde fri torsdag/fredag for at tage på kursus, og 
det koster da heller ikke mestrene noget, at sven-
dene bliver klogere på deres fag. 
- Hvis svendene forstår akkordsystemet bedre og 
ved, hvad der ligger i det, behøver vi jo ikke diskute-
re så meget for at blive enige, mener Tonni Ras-
mussen. 
- Det er også meget lærerigt at høre om, hvordan 
andre gør, og hvordan hele systemet virker. Vi får 
et indblik i opmåling, selv om vi ikke lige skal ud og 
måle det hele selv, supplerer Jonas Rasmussen. 
 

Sparring på tværs 
Ud over læring, er der en anden vigtig ting ved at 
være sammen over flere dage. 
- Det er lige så meget at sparre sammen og bygge 
relationer op, og at genskabe stoltheden over faget. 
Det er noget, som vi efterfølgende kan bruge ude 
på pladserne, siger Jonas. 
- Formålet er jo at give en forståelse for systemet 
og fortælle om, hvad man skal for at få tingene til at 
køre. Og så vil vi gennem kurset styrke forholdet 
mellem svende og afdeling, siger Steffen Nyland 
Jensen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sørg for skriftlighed 
Det er svært at komme udenom en underskrift 
 
Til at give en peptalk om vigtigheden af at føre skur-
bog – og få mester til at kvittere for modtagelse – 
var forhandlingssekretær Andy Jacobsen hentet fra 
forbundet. Han har selv arbejdet som murer, inden 
han blev hentet ind som Mureropmåler i 3F Byg-
ningsarbejderne Fyn og senere flyttede til hovedfor-
bundet som forhandlingssekretær. Så han kender 
faget ind og ud. 
- Før skurbog og få mester til at skrive under på 
modtagelse, så er I godt på vej.  
Også selv om mester vil have, I gør det elektronisk, 
opfordrede Andy. 
 

Murersvende på kursus for at få indblik i akkordsystem             
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Der er set eksempler på, at mester har været inde 
og rette i en elektronisk timeseddel. Det kan even-
tuelt imødegås, hvis man sender en kopi til egen 
mailadresse, samtidig med at sende til mester.  
 

I skal reagere 
- Der er tre ting, I skal huske, hvis der senere bliver 
uenighed om de faktiske forhold: skriftlighed, skrift-
lighed, skriftlighed, gentog Andy flere gange under 
sin gennemgang. 
- Mester har otte dage til at reagere på skurbogen, 
hvis han ikke er enig i regnskabet. Hvis han giver 
udtryk for uenighed, er det vigtigt, at I reagerer den 
anden vej. Det er for sent, hvis sagen går videre til 
mægling. Her skal man kunne se, at I har reageret 
på mesters uenighed, sagde Andy. 
Hvis det ikke giver enighed at diskutere med me-
ster, kan man altid ringe til afdelingen, så er der en 
faglig, der tager snakken. 
Undgå at blive snydt 
Især hvis mester ikke vil betale det, man mener at 
have aftalt, er det vigtigt at reagere med det sam-
me og ikke vente til sagen kommer til mægling. 
Derfor er skriftlighed, skriftlig, skriftlighed vigtigt, 
også i tider, hvor det går godt. Man ved aldrig, 
hvornår tiderne skifter. 
Andy havde er eksempel, hvor seks mand i et mu-
rersjak i sidste ende blev regnet sammen med 11 
kolleger i et andet sjak. Sammenregningen gav en 
noget lavere løn, så det ville de seks ikke finde sig i. 
- Sjakket på de seks mand havde hele vejen gennem 
byggeriet afleveret skurbog, og det resulterede i, at 
de fik den løn, der på forhånd var aftalt. Havde de 
ikke afleveret skurbog, havde de ikke fået noget, 
fortalte Andy.  
 

Bevidst snyd 
Der er også firmaer, der spiller med fordækte kort, 
og hvor sagerne går til mægling. Her er det meget 
vigtigt, at man har noget skriftligt at forholde sig til. 
- En mundtlig aftale er lige så god som en skriftlig – 
hvis parterne ellers kan huske, hvad de har aftalt. 
Og det kan de som regel ikke, advarede Andy. 
SÅ SKRIV SKURBOG, lød den efterfølgende opfor-
dring. 
 
Skurbogen stadig øverst 
Andy Jacobsen er godt klar over, at den elektroni-

ske indberetning er kommet for at blive, men syste-
met kan endnu ikke rumme det samme som skur-
bogen, blandt andet kommer der ikke en elektro-
nisk kvittering på, at man har afleveret. 
- Skurbogen gælder over den elektroniske indberet-
ning, så før den, selv om I synes, det virker gammel-
dags og besværligt. Hvis ikke der er dokumentation 
for jeres timer undervejs, er det mester, der har fat 
i den lange ende. 
-Og husk, det er et pingpong spil. Hvis mester rea-
gerer, skal I også reagere. Spar ikke på mæglings-
møder, og brug afdelingen!  

OK23 kører efter planen 
Men der er endnu et stykke vej 
 
Gennem efteråret har Byggegruppen været rundt til 
12-15 møder i landet, for at høre, hvad der rører sig 
ude på pladserne, især for at få en pejling af, hvad 
der skal stilles af OK-krav. 
- Ønskerne er delt op, og de tre ting, der fyldte 
mest på møderne var arbejdsmiljø, social dumping 
og økonomi, fortalte forhandlingssekretær Andy 
Jacobsen i en kort orientering på murerkurset. 
Forhandlingsudvalget i Byggegruppen har rettet til 
og set på, hvad der er vigtigst at føre videre i for-
handlingerne. 
- Det er ingen hemmelighed, at arbejdsgiverne øn-
sker fleksibilitet. Bag det ligger et ønske om at und-
gå overtidsbetaling. Vi har endnu ikke røbet vores 
ønsker. Men vi vil ikke diskutere overtid, for man 
skal ikke arbejde over, fastslog Andy Jacobsen.  


