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Forord
Bygge- og anlægsbranchen er i hastig udvikling. Nye tek-

Vi skal blive endnu bedre til at løfte vores uddannelses-

nologier vinder frem, og ordrebøgerne er fulde. Det sæt-

ansvar. Vi skal holde fast i det gode danske håndværk, men

ter naturligt fokus på behovet for kvalificeret arbejdskraft.

vi skal sørge for, at vi også kommer til at drage fordel af

Fremskrivninger viser, at vi vil mangle 17.000 faglærte i 2027

digitalisering og robotter.

inden for byggeriet. Dertil kommer, at den teknologiske
udvikling vil forandre byggeriets arbejdsgange og skabe nye

Det betyder også, at vi skal blive bedre til løbende at

kompetencebehov.

opdatere medarbejdernes kompetencer i efter- og videreuddannelsessystemet. Og det betyder, at vi skal hæve

Uddannelsespolitik er et langt sejt træk. Vi skal sætte alle

andelen med en videregående uddannelse for at blive

kræfter ind for at forbedre branchens image og tiltrække

endnu bedre til forretningsforståelse, ledelse, logistik og

flere unge. Vi skal lade plankeværkerne falde og fortælle

plan-lægning. Og samtidig udnytte faglige spidskompetencer

bredt og åbent om, hvordan et arbejde i bygge og anlæg

og globale forretningsmuligheder.

skaber positive forandringer for mennesker hver evig eneste
dag. Og vi skal nedbryde kulturelle barrierer, der kan betyde,
at vi går glip af kvalificeret arbejdskraft.
Michael Lund Kristensen
Formand for Dansk Byggeris Uddannnelsesudvalg
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Stærke erhvervsskoler
Ambitionerne med EUD-reformen er at styrke arbejdsmarkedet med stærke erhvervsuddannelser. Det hænger dårligt

Dansk Byggeri mener

sammen med politikernes nedskæringer på uddannelsesområdet, og det er helt ude af trit med arbejdsmarkedets behov

2 Erhvervsskolerne skal prioriteres økonomisk og

for faglærte. Dansk Byggeri arbejder derfor politisk for, at
erhvervsskolerne skal prioriteres højere og have de nødven-

politisk
2 Erhvervsskolerne skal indrette sig, så fagene

dige økonomiske rammer. Dansk Byggeris repræsentanter i
erhvervsskolernes bestyrelser arbejder for, at skolerne bliver
drevet effektivt, investerer i den nødvendige nye teknologi

2

og sikrer optimale rammer for at uddanne fremtidens faglærte. 2

2

2

2

arbejder sammen på tværs. Tværfaglighed er
nødvendigt på byggepladsen og derfor også i
uddannelserne
Bestyrelserne skal sikre, at erhvervsskolerne
prioriterer tidssvarende teknisk udstyr, lokaler og
værksteder. Digitalisering og ny teknologi skal ind
på skolerne, så lærlinge og svende kan tage det
med ud i virksomhederne
Bestyrelserne skal sikre flest mulige undervisningstimer til eleverne. Der skal være fokus på høj
kvalitet i undervisningen, samt at faglærerne er
tilgængelige for eleverne
For at øge erhvervsskolernes attraktivitet er det
vigtigt at samle erhvervsuddannelserne i campusser med andre ungdomsuddannelser
Erhvervsskolerne skal i højere grad end i dag være
åbne over for samarbejde med andre skoler og
uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner. Kun ved at åbne sig kan erhvervsskolerne
blive en stærk deltager i det lokale samfund og
arbejdsmarked.
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Højt fagligt niveau og efterspurgte kompetencer i
erhvervsuddannelserne
Fremtidens faglærte skal kende og mestre det gode danske
håndværk. De skal være forberedte på et arbejdsmarked, der
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forandres i høj hastighed af digitalisering og ny teknologi.
Derfor er det afgørende, at Dansk Byggeris repræsentanter

2 Erhvervsuddannelsernes rygrad er det gode hånd-

i de lokale uddannelsesudvalg arbejder for, at erhvervsuddannelserne tilrettelægges, så eleverne bliver udfordret til at
blive så dygtige som muligt. De skal kunne samarbejde med
andre fagligheder, og de skal kunne bringe håndværket med

2

ind i den digitale tidsalder. 2
2
2

2

2

2
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værk. Fagligheden skal være høj hos både lærere
og elever, og alle skal udfordres til at blive så
dygtige som muligt
De lokale uddannelsesudvalg er garant for uddannelsernes kvalitet og for et velfungerende samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder
Det er en styrke, hvis der kan findes gode løsninger i samarbejde med repræsentanter fra 3F
Alle håndværk bliver bedre af at indgå i samspil
med andre fagligheder. Tværfaglighed er en god
metode til både at blive klogere på sit eget fags
styrker og få øjnene op for bedre løsninger i samarbejdet med andre
De faglige udvalg skal løbende udvikle uddannelser, og hvert fag skal vurdere, hvordan digitalisering og ny teknologi kan styrke det faglige
håndværk og føre til smartere arbejdsgange og nye
løsninger
Faglærerne skal løbende opkvalificeres inden for
deres fag og ikke kun pædagogisk. Det skal være
nemmere og mere naturligt for skolerne at bruge
gæstelærere
DM og VM i SKILLS skal bruges til at motivere og
inspirere eleverne til at blive så dygtige som muligt
– og til at vise godt håndværk frem for alle.

Rekruttering til erhvervsuddannelserne
Hvis flere unge skal fatte interesse for erhvervsuddannelserne, skal bygge- og anlægsbranchen lade plankeværket falde,
åbne sig og fortælle om uddannelses- og jobmuligheder ved
alle lejligheder. Virksomhederne er eksperter på branchen,
og hvis de ikke fortæller de gode historier, så er der ingen,
der gør. Et positivt image for erhvervsuddannelser starter
ved at forbedre kendskabet til erhvervsuddannelserne hos
elever, lærere, vejledere, mødre og fædre. 2
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2 Folkeskolens praktiske fag skal prioriteres på linje

med de almene fag som fx idræt
2 Der skal indføres obligatorisk erhvervspraktik i

folkeskolens 8. og 9. klasse
2 L ærerne er de nye vejledere i Folkeskolen. Derfor

2

2

2

2

skal de vide mere om uddannelsessystemet og
jobmuligheder end tidligere. Skole-/virksomhedssamarbejde i ”Den Åbne Skole” skal derfor løfte
både lærere og elever
10. klasse skal ligge på erhvervsskolerne for at
åbne elevernes øjne for mulighederne på erhvervsuddannelserne
Studenter er velkomne på erhvervsuddannelserne,
og der skal være smidige meritmuligheder. Der skal
være flere gymnasiale studieprojekter med inddragelse af byggeriet for at skabe større interesse
for branchen
91 procent af de beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen er mænd. Vi skal udnytte potentialet i
også at tiltrække kvinder til erhvervsuddannelserne
Der er et stort potentiale i at opkvalificere ufaglærte til faglærte. De ufaglærtes realkompetencer
skal anerkendes i videst muligt omfang i erhvervsuddannelserne.
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Praktikpladser
Dansk Byggeri finder det naturligt, at virksomheder, der
bruger faglært arbejdskraft, også er med til at uddanne
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lærlinge. Bygge- og anlægsbranchen tager et stort uddannelsesansvar og har altid gjort det. Lærlinge er en integreret

2 Virksomheder, der tager et stort uddannelses-

del af bygge- og anlægsbranchen, og de er med til at introducere viden om nye digitale løsninger og teknologi i virk-

ansvar, bør præmieres
2 Virksomheder, der ikke uddanner tilstrækkeligt

somhederne. Virksomhedernes engagement skal naturligvis
modsvares af erhvervsskolernes opsøgende arbejde, ligesom
lærlingene skal være klædt på til arbejdsmarkedet, være

2

mobile og bredt fagligt orienterede. 2

2

2

2

2
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med lærlinge, må bidrage i større omfang til AUB.
Administration af elevpoint skal være så simpel for
virksomhederne som muligt
Den sunde fornuft skal genindføres i praktikpladsdiskussionen. Så mange kommuner som muligt skal
have en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.
Kommuner, der ønsker uddannelsesklausuler bør
tilpasse dem til projektets lokale forhold i dialog
med virksomhederne
Skolepraktik er et godt værktøj til at sikre, at unge
kan fortsætte deres uddannelse, hvis praktik i en
virksomhed ikke er muligt. Dansk Byggeri ønsker,
at skolepraktikelever kommer i restlæreaftaler eller
korte aftaler. Delaftaler bør undgås
Virksomhederne bør synliggøre ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk, Facebook og andre
sociale medier. Der er endvidere gode erfaringer
med byggepladsskilte, bilreklamer og lokalaviser.
Det viser de unge og deres mødre og fædre, at der
faktisk er praktikpladser at få
Der skal findes løsninger på udfordringen omkring
praktikpladser til EUX-elever, og EUX skal fortsat
være en integreret del af erhvervsuddannelserne
Erhvervsskolerne har ansvaret for det praktikpladsopsøgende arbejde og de skal blive meget
bedre til at klæde eleverne på til at søge en læreplads.

Voksen-, efter- og videreuddannelse
Efter- og videreuddannelsessystemet og i særdeleshed
AMU er livsnødvendigt for bygge- og anlægsbranchen. Det
rummer både nødvendige sikkerheds- og certifikatkurser,
grunduddannelse inden for fx stillads og kloak samt teknisk
faglig opkvalificering fx inden for energioptimering. Det er
afgørende, at der er høj løntabsgodtgørelse og begrænset
deltagerbetaling for at sikre adgang til nødvendig opkvalificering af hele bygge- og anlægsbranchen. Samtidig er
det vigtigt, at akademiuddannelserne i byggeteknologi og
byggekoordination samt Byggeriets Lederuddannelse får
fodfæste og bliver bredt kendte efter- og videreuddannelsesmuligheder. 2
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2 Efter- og videreuddannelsessystemet skal under-

støtte, at ufaglærte kan opkvalificeres til faglærte
2E
 rhvervsskolerne skal prioritere AMU
2 AMU-undervisningen skal tilrettelægges fleksibelt

2

2

2

2

2

i forhold til virksomhedernes behov og gøre brug
af muligheden for åbent værksted, hvor medarbejdere kan møde op og blive undervist samtidig med
EUD-eleverne
Det skal være nemt og tilgængeligt at sende
udenlandske medarbejdere på efter- og videreuddannelse
Der skal være et bredt geografisk udbud af
akademiuddannelserne i byggeteknologi og byggekoordination. Erhvervsakademier og professionshøjskoler skal samarbejde om garantiudbud
Der skal være uddannelsestilbud inden for digitalisering og ny teknologi til medarbejdere på alle
niveauer
Halvdelen af medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen har læse- og skrivevanskeligheder.
Der skal være adgang til fleksible muligheder for
opkvalificering af almene kompetencer som fx
dansk og matematik, og skolerne skal udbyde
kurserne i tilknytning til erhvervsrettet AMU
Voksenlærlinge er en god mulighed for at sikre
flere faglærte. Jobcentrene skal blive bedre til at
vejlede virksomhederne om tilskudsmulighederne i
forbindelse med voksenlærlinge.
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Videregående uddannelser
Bygge- og anlægsbranchen er midt i en rivende udvikling. Der kommer nye digitale teknologier til, og almindelige processer bliver stadig mere komplekse. Samtidig
er det vigtigere end nogensinde, at der er sund forretningsforståelse til stede. Derfor er det afgørende at
hæve andelen af medarbejdere med en videregående
uddannelse fra de nuværende ca. ti procent. Det er særligt kompetencer inden for ledelse, logistik og planlægning, der bliver efterspurgt, men i høj grad også digitale
kompetencer og indsigt i globale markeder. Behovet skal
både dækkes af byggeriets egne uddannelser til byggekoordinator, bygningskonstruktør og ingeniør, men også
af andre typer af videregående uddannelser. 2

Dansk Byggeri mener
2 De videregående uddannelser skal være på forkant

2

2

2

2

2
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med den digitale og teknologiske udvikling, så
praktikanter og dimittender kan bringe den med
ud i virksomhederne
Byggekoordinatoruddannelsen skal prioriteres af
erhvervsakademierne og etablere sig på et stabilt
højt antal årlige studerende
Erhvervsakademier og professionshøjskoler skal
samarbejde om bedre udbud af de videregående
uddannelser som E-læring
Der skal skabes større kendskab og opmærksomhed
om uddannelses- og jobmulighederne i bygge- og
anlægsbranchen blandt studenter – fx gennem
den nye professionsrettede HF
Virksomhederne skal kende til potentialet i at
ansætte akademikere og de tilknyttede støtteordninger
Der er generelt behov for at tiltrække flere til de
videregående uddannelser. Det er oplagt at samarbejde om at gøre uddannelserne synlige for de
unge med øvrige organisationer som IDA og Teknisk
Landsforbund.

11

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation
inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring
5.700 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk
og fagligt, og dækker alle led i byggeprocessen.
Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk
indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning
og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres
virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og
konkurrenceevnen.
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