
BYGGE OG ANLÆG



Du er byggeleder i Selandia Enterprise og har ansvaret for byggeriet. 
Du står også for at sikre kvaliteten i hele byggeriet.

KOMPETENCER
n Du er god til mennesker
n Du er dygtig til at lede og fordele opgaver og processer
n Du sørger for, at I leverer til tiden, overholder budgettet 
 og at kvaliteten er i orden

DIN OPGAVE 
Du skal løbende dokumentere, at kvaliteten er i orden. 

 1. Når I har fundet materialerne frem, som I skal bruge til opga-
ven, skal du gå alle materialerne i gennem og sikre, at de har en 
ordentlig kvalitet. Det hedder i byggebranchen modtagekontrol. 
Tag fotos som dokumentation og send dem til lfcl@sceu.dk. 

 2. Når I er halvvejs med opgaven, skal du sikre, at den lever op  
til den ønskede kvalitet. Det hedder i byggebranchen proces-
kontrol. Tag fotos som dokumentation og send dem til  
lfcl@sceu.dk. 

 3. Når I er færdige med opgaven, tjekker du kvaliteten i arbejdet. 
Det hedder i byggebranchen slutkontrol. Tag fotos som doku-
mentation og send dem til lfcl@sceu.dk. Send også et foto af 
det stolte sjak.

 BYGGELEDER 
PER/PERNILLE



Du er mester. Du har overblikket og sikrer, at kvaliteten bliver overholdt 
inden for det specifikke fag.

FAGLIGE KOMPETENCER
n Du sætter opgaverne i gang
n Du sørger for, at sjakket arbejder rigtigt og under ordentlige forhold 
n Du ved ofte, hvordan man løser en opgave bedst

DIN OPGAVE 
Gennemgå arbejdsopgaven med resten af sjakket. Læg en plan for, 
hvem der gør hvad og hvornår.

 MESTER 
 RASMUS/REBEKKA



Du har haft et år på Selandia og har været i lære i et par måneder. Du er 
en nysgerrig lærling og har hele tiden masser af spørgsmål både til din 
erfarne kollega og mester. 

FAGLIGE KOMPETENCER
n Du ved allerede en del om at arbejde på en byggeplads
n Du kan for det meste forstå arbejdstegninger og er ved at lære at 

omsætte dem til praksis 

DIN OPGAVE
Stil alle de spørgsmål du har. Det kan fx være:
n Hvordan finder jeg ud af, hvor elementerne hører til?
n Hvordan læser jeg tegningen?
n Hvordan finder jeg ud af, hvor køkkenvasken skal sidde?
n Er der ikke en smartere måde at gøre det på?

Nogen gange forstår du ikke svaret og må spørge igen. 

 LÆRLING
SØREN/SIGNE



Du har været udlært i 8 år. Du kan godt lide, at du både skal bruge  
hovedet og hænderne og elsker at lære nye ting. Du kan godt lide  
arbejdet med de unge lærlinge. 

FAGLIGE KOMPETENCER
n Du arbejder både med nybygning, ombygning og renovering af ældre 

byggeri
n Du kan omsætte tegninger til praksis og mestrer stort set alle dele  

af arbejdet med et byggeri 
n Du ved, hvornår man skal bruge hvilke materialer, hvad de koster,  

og hvor lang tid forskellige opgaver tager

DIN OPGAVE
Sørg for at hjælpe den unge lærling. Svar så godt du kan på 
spørgsmålene. Men fortæl også ham/hende, at det er rigtig godt 
at være nysgerrig, men at han/hun skal øve sig i at lytte efter og 
nogle gange er det fint bare at prøve sig frem.

 SVEND 
 BIRK/BELINDA


