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Byggeriets Uddannelser 

1. januar 2022 trådte en ny organisering på EUD-området i Byggeriets Uddannelser i kraft, og STB fik 

sammen med Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget Pia Skøtt Larsen som 

konsulent. Det har i løbet af de første tre måneder med den nye organisering vist sig at være for om-

fattende for én konsulent af varetage arbejdsopgaver og antallet af relationer til skoler og interessen-

ter for begge faglige udvalg.  

Derfor har BU, i samråd med bestyrelsen for Byggeriets Uddannelser, besluttet, at John Hvass vender 

tilbage som konsulent for STB og frem til ansættelsen af en ny konsulent varetager Træfagenes Bygge-

uddannelser. Pia vil fremover koncentrere sig om murerfaget. 

 

Struktørnavnet 

Udvalget støder ofte på spørgsmålet: ”hvorfor hedder uddannelsen struktør” og ”hvad handler struk-

tøruddannelsen om?”. 

Udvalget har derfor besluttet at få Rambøll til at undersøge årsagen til den manglende viden om nav-

net ”struktør” og bedt dem om komme med oplæg til et eventuelt navneskift, som kan tiltrække flere 

til faget. Undersøgelsen spørger udvalgte grupper, herunder unge, LUU, faglærere og DI’s og 3F’s rele-

vante medlemmer. Når undersøgelsen er færdig, vil det faglige udvalg drøfte resultatet og den eventu-

elle videre proces. 

 

Forsøgssvendeprøve 

Udvalget iværksatte et forsøg, der, inden for bekendtgørelsens rammer, afprøvede om svendeprøven 

for bygningsstruktører kunne afvikles på en alternativ måde. Den indeholdt en forskallingsopgave med 

udsparing og armering samt en støbeopgave. Projektfremlæggelsen om bl.a. arbejdsprocessen foregik 

i hallen ved siden af opgaven. Intentionen var at rykke den teoretiske svendeprøve tættere på den 

praktiske prøve. Udvalget har ikke for nuværende flere svendeprøveforsøg i støbeformen. 

 

Udviklings af anlægs- og bygningsstruktøruddannelserne 

Efter mange år uden større ændringer i uddannelsernes kompetencemål har udvalget nedsat en ar-

bejdsgruppe, der skal se på kompetencerne i forhold til fremtidige behov. Udvalget arbejder i første 

omgang på at finde ud af, hvad vi skal have undersøgt nærmere og vil dernæst finde ud af, hvordan vi 

sikrer, at uddannelserne har det mest relevante indhold. Det vil blandt ske igennem inddragelse af 

LUU, skoler, virksomheder mv.  

 

STB-NYT → Orientering fra det faglige fællesudvalg, maj 2022  



 

Proces for udvikling: udviklingsredegørelse til ministeriet til efteråret, beskrivelse af eventuelle nye 

kompetencemål primo 2023, udvikling af eventuelle nye fag foråret 2023 og implementering august 

2023.  

 

Skuemesterseminarer  

16. juni 2022 anlægsstruktør på ZBC 

17. juni 2022 bygningsstruktør på Aarhus Tech   

9. august 2022 tagdækker på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Audebo  

 

Andre  

28.-30. juni struktørfaglærerkonference EUC Syd 

 

Udvalgets sammensætning 

Formand, Jens Kirkegaard, e-mail jens.kirkegaard@3f.dk 

Næstformand, Emil Daugaard, e-mail emda@di.dk 

Peter Schmidt Rasmussen, e-mail petras@ncc.dk 

Per Hansen, e-mail perhansen1824@gmail.com 

Benny Gutfeld, e-mail bgu@aarsleff.com 

Flemming T. Sørensen, e-mail flemming.soerensen@3f.dk 

Lars Eriksen, e-mail le@arkil.dk 

Tonny Holm, e-mail tonny.holm@3f.dk 

Malene Hansted, e-mail malene.hansted@bmigroup.com 

Jan Mørch Larsen, e-mail jan.morch@gmail.com 

Claus Johnsen, e-mail johnsenbro@gmail.com 

Jannik Juul Nielsen, e-mail jannik.nielsen@3f.dk 

Uddannelseskonsulent John Hvass, e-mail jh@bygud.dk 
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