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Jeg vil gerne have lov at takke for en ualmindelig god 
generalforsamling. I bestyrelse og sekretariat bestræ
ber vi os altid på at sammensætte et program, som 
er aktuelt og relevant for medlemmerne, og som også 
gerne peger lidt ud i fremtiden. Og min fornemmelse 
er, at de forskellige oplæg og indslag var netop det: 
 Relevante, aktuelle og fremadskuende.

For eksempel er det ikke tilfældigt, at vi på general
forsamlingen blandt andet gav plads til oplæg om styr
ket lærlingeindsats, teknologi i murerfaget og De 10 
Bud. Det er temaer, man har hørt mig tale om tidligere 
og med god grund, for det er temaer, som er med til at 
afgøre, hvor velfungerende og stærk vores branche og 
fag vil være i fremtiden. Og med fremtiden mener jeg 
ikke om 2030 år, men inden for de allernærmeste år.

Mange af os har allerede i dag problemer med at skaffe 
den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Det kalder på 
fuld fokus på lærlingeindsatsen. Vi hører om nedslid
ning og billigere alternativer til murværk. Det kalder 
på udvikling af teknologiske hjælpemidler. Vi kender 
 næsten alle til reklamationssager, for eksempel på 
grund af manglende afdækning. Det kalder på end
nu større opmærksomhed på de såkaldte 10 Bud for 
 vellykket murerarbejde. 
  

Sammen har vi bedre forudsætninger for at løse udfor
dringerne – det er en af styrkerne ved, at vi har organi
seret os i Murersektionen.

Peter Andersen
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Ud over at årets generalforsamling 
var udskudt fra marts, var alt stort 
set normaliseret efter halvandet år i 
covid19’s tegn. Salen var godt fyldt, 
bestyrelsen afgav dens beretning i 
god ro og orden, og den efterfølgen
de festmiddag var som altid sjov og 
velsmagende.

Indimellem beretning og festmid
dag havde bestyrelse og sekretariat 
arrangeret noget nær et fyrværkeri 
af faglige oplæg. Som et lille udpluk 
af disse kan nævnes oplæg om
kring skader på funktionsmørtler i 
fuger samt murerrobotter og deres 

fremtid. Disse og flere andre oplæg 
gav anledning til mange spørgsmål 
og livlig debat. Dejligt at mærke at 
 faget lever!

Vi har brug for DIG
Hvis du er et af de mange medlem
mer, som endnu ikke har deltaget 
i vores generalforsamling, kommer 
her en opfordring: Giv det en chance, 
og tilmeld dig næste års generalfor
samling (forår 2022). 

Vi lever af medlemmernes delta
gelse og sammenhold – og ’vi’ er jo 
faktisk også din virksomhed.

Generalforsamling 2021
Der var en række faglige oplæg. Der var fugtige øjne og 
festmiddag. Murersektionens generalforsamling blev 
 afholdt fredag d. 3. september – under helt normale  
omstændigheder.

Farvel til tre koryfæer
Dagens mest rørende indslag var utvivlsomt 
farvellet til tre koryfæer i organisationen og 
branchen. Kiggede man godt efter, så man 
fugtige øjne her og der, da formand Peter 
Andersen på vegne af Murersektionen sagde 
farvel til mere end 100 års arbejde for faget. 

Der blev sagt farvel til sekretær Grethe  
Wittendorf. og den såkaldte Mr. Skills,  
Jesper Juul Sørensen. Og der blev ikke 
mindst sagt farvel til Murersektionens  
 tovholder gennem 33 år, Jørgen Boje, som 
formanden holdt en særligt mindeværdig 
tale for.

•  Peter Andersen 
(P. Andersen & Søn Entr. 
A/S) (formand)

•  Søren L. Rasmussen 
(Bo Michelsen A/S) 
(næstformand)

•  Bo Lykke Jacobsen 
(Din Entreprenør Partner 
A/S)

•  Casper M. Hansen 
(Brdr. Thybo A/S)

•  Christian Dahl Pedersen 
(J. Ole Pedersen A/S)

•  Hans Peter Jensen 
(Lykou ApS)

•  Johnny Røn 
(Erling Jensen A/S)

•  Karsten Lange 
(OPN Entreprise A/S)

•  Kim Kanstrup Larsen 
(VME Simonsen og 
Wendt  A/S)

•  Rasmus Mortensen 
(HHM A/S)

BESTYRELSESMEDLEMMER
Den nye bestyrelse for Murersektionen består af:



TEMA: FUGTSPÆRRE

Stålplader 
stopper fugten
Ældre, grundmurede ejendomme er 
ofte plaget af fugt, skimmel og af-
skalning i kældre og nedre etager. 
Cortex har udviklet en radikal om end 
simpel metode til at standse den 
lodret opstigende fugt: Ejendommen 
skæres så at sige over i fundamentet 
og stålplader indlægges.

Vi har mødt Holger Schultz, direktør i 
Cortex, og hørt ham om metoden.

Holger Schultz, Cortex er bl.a. specialiseret i en særlig 
form for fugtspærre – hvad går det ud på?
Det går ud på at indlægge en fugtspærre i grundmure
de ejendomme, dvs. ejendomme som er karakterisere
de ved at de står på et fundament af mursten. Det er 
typisk ejendomme fra før 1910, hvor man begyndte at 
lave fundamenter støbt i beton.

I de grundmurede ejendomme har man dels det 
 problem, at vandet trænger ind i fundamentet fra den 
omkringliggende jord, og dels det problem at funda
menterne nogle steder er gravet så langt ned at de 
 næsten er nede omkring grundvandsstanden, således 
at fugten bliver suget ind og op. Det er den problema
tik, vores fugtspærre er designet til at imødekomme.

Hvad er der i vejen med de metoder, vi kender, 
fx omfangsdræn?
Dræn og isolering på fundamenternes yderside kan 
 sikre, at den udefra indtrængende grundfugt  bliver 
standset. Men det standser jo ikke den fugt, der 
 kommer nedefra, altså den opstigende fugt. 

fortsættes...
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En lejefuge gennemskæres. Ofte er 
der ikke meget plads at arbejde på 
i de små gamle kældre.



Når vi taler murværk har vi den såkaldte 
kapillareffekt, som flytter fugten fra det 
våde til det tørre, så fugten bare stiger 
og stiger, indtil den kan komme ud og 
fordampe. Og det er det, der forårsager, 
at vi har fugtige og ’sure’ kældre med 
afskalninger, og man mange steder slås 
med skimmelsvamp i lejligheder helt 
op til 2. sal. De velkendte metoder fejler 
ikke noget, men er ofte utilstrækkelige, 
kan du sige.

Hvad er jeres metode til at opnå en  
reelt fugtspærrende effekt?
Metoden og den samlede løsning 
 varierer fra sag til sag alt efter behov og 
brugsønsker. Men i forhold til den del 
som handler om at standse den opsti
gende fugt i grundmuren – og ikke blot 
den lodret indtrængende – så går det i 
al sin enkelhed ud på, at vi fortløbende 
skærer en 14 mm høj rille vandret i en 
lejefuge hele vejen igennem murværket. 
Derefter lægger vi en rustfri stålplade 

ind i bunden, hvorefter vi sprøjtestøber 
de 1213 mm, der er over stålpladen, med 
en hurtigtørrende, vandtæt mørtel.

Når vi således kører fortløbende derhe
nad, beskytter vi hele tiden det næste 
pladeoverlap med flade lister, som vi 
banker af, så snart vi har støbt. Og så 
skærer vi videre, sådan så vi hele tiden 
har et overlap til den næste plade på 
minimum 50 mm.

Hvad ved vi om effekten, virker  
det overhovedet?
Vi har udviklet på metoden i 20 år, og 
hvis man ellers sørger for at gøre det 
rigtigt, har vi ikke set et eneste tilfælde, 
hvor det ikke har virket. De identifice
rede problemer, som vi kom for at løse, 
de er der simpelthen ikke mere. Allerede 
efter 234 måneder begynder vægge
ne at være tørre, så du kan rense ned, 
spartle, male osv.

5

Grundmuren skæres hele
vejen igennem vandret.

Plader i rustfrit stål indlægges 
med 50 mm overlap.
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En sideeffekt er, at man undgår 
den afskalning, man ser nederst 
på stort set alle facader i Køben
havn, og som i folkemunde kaldes 
frostsprængninger. I virkelighe
den er det ikke frostskader, men 
saltskader. For når vandet vandrer 
i murværket, så trækker det salte 
med op som krystalliseres hvorved 
den udvides, og så smadrer den alt, 
overfladen, kalken, pudsen, malin
gen. Og det hjælper diffusionsåben 
mørtel altså ikke på, men det gør 
metoden her.

Hvorfor er metoden ikke mere  
udbredt, end den er? 
Det handler primært om tro og 
tillid. Siden 1980’erne har vi boret 
huller og hældt væske i murerne 
og kaldt det injicering, og hvad ved 
jeg. Indtil folk fandt ud af, at det i 
bedste fald virker bremsende men 
aldrig stoppende Så den største 
ud fordring er at vende mistilliden i 
markedet til tillid. 

Mange tror simpelthen ikke længe
re på, at vi kan løse fugtproblemer
ne. Når vi så kommer med vores 
metode, tænker nogle ”nu kommer 
der en tosse mere”. Denne mathed 
er vores egentlige udfordring, ikke 
metoden og resultaterne. For nu 
har vi faktisk en metode, der virker. 

Øverst højre
Holger Schultz, direktør i
Cortex, besigtiger fugtspærren. 

Venstre
Der sprøjtestøbes med
hurtigtørrende beton.
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Styr på eksponerings-
klasserne for murværk?
Overblik over eksponeringsklasserne (MX-klasserne) for murværk er  
vigtigt for at sikre et godt byggeri. Ofte læses MX-klasserne forkert.

Eksponeringsklasserne for murværk fastlægger de 
miljømæssige påvirkninger af murværk; er facaden 
fx udsat for frost og slagregn? 

Korrekt indplacering i eksponeringsklasse er vig
tige for at sikre et godt byggeri. Når du har styr på 
 definitionen af miljøklasser, kan du nemlig sikre, at 
mursten, mørtel og øvrige materialer har tilsvarende 
deklarationer (der gælder særlige regler for stål, som 
placeres inde i hulmuren).

Ofte læses MXklasserne  MX1 til MX5  som om 
MX5 er den „hårdeste“ miljøklasse, men dette er 
forkert.

En hierarkisk stigende belastning gælder kun for 
miljøklasserne fra MX1 til og med MX3.2, hvor be-
lastningen med fugt og frost stiger fra MX1 (tørt) til 
MX3.2 (murværk belastet med slagregn og frost).

Miljøklasserne MX4, saltbelastet murværk, og MX5, 
aggressivt kemisk miljø (herunder murværk i ter
ræn), skal i givet fald tilføjes til klasserne fra MX1 til 
MX3.2, og kan ikke opfattes som „inklusive MX3.2“.

Eksempler på miljøklassifikationer:
•  MX3.1 og MX4: Tolkes som udvendigt  murværk, 

 beskyttet mod slagregn, og udsat for salte
•  MX3.2 og MX5: Tolkes som  udvendigt  murværk, 

udsat for slagregn, og i et  aggressivt kemisk miljø.
•  MX1 og MX4 og MX5: Tolkes som indvendigt 

 murværk, udsat for salte og i et aggressivt  
kemisk miljø

•  MX3.2: Tolkes som udvendigt murværk,  udsat for 
slagregn (og fri for påvirkning fra salte eller aggres
sive kemikalier, når ikke MX4 eller MX5 er nævnt!) 

Figuren illustrerer påvirkningen i eksponeringsklasserne

? ?

Mere information

→  Læs mere om eksponeringsklasser på 
murtag.dk 

→  Se webinaret om miljøklasser,  
“Holdbarhed for murværk”, på de10bud.dk 

→  Følg murtag.dk på LinkedIn 
– nem måde at holde dig opdateret

Klasse Mikroberingelser for murværket

MX2 Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning

MX2.1 Eksponeret for fugt, men ikke eksponeret for 
frost-tø-cykler eloler ydre kilder til signifikante 
niveauer af sulfater eller agressive kemikalier.

MX2.2 Eksponeret for kraftig vandpårvirkning, men 
ikke eksponeret fro frost-tø-cykler eller ydre 
kilder til signifikante niveauer af sulfater eller 
aggressive kemikalier.

MX4 Eksponeret for saltmættet luft,
havvand eller tøsalt

MX5 I et aggressivt kemisk miljø

MX1 I et tørt miljø

MX3 Eksponeret for vandpåvirkning plus 
frost-tø-cykler

MX3.1 Eksponeret for fugt eller vandpårvirkning og 
frost-tø-cykler, men ikke eksponeret for ydre 
kilder til signifikante niveauer af sulfater eller 
aggressive kemikalier

MX3.2 Eksponeret for kraftig vandpårvirkning og 
frost-tø-cykler, men ikke eksponeret for ydre 
kilder til signifikante niveauer af sulfater eller 
aggressive kemikalier
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Gry Astrup, som er i lære hos Glenn 
Østergaard i Herning, vandt dette års 
DMtitel i murerSkills. 

Murerlandstræner fra EUC Nord, Finn 
Pedersen, var både overrasket og glad 
for Grys sejr:
 
”Det er altid svært at se, hvem som vin
der, da kvaliteten først afsløres, når man 
virkelig nærstuderer deres murværk. 
Grys var meget præcist, og hun var en 
sikker vinder. Jeg blev lidt overrasket, 
men også glad for Grys sejr. Hun er am
bitiøs, målrettet og en knaldhamrende 
dygtig murer, så på den måde var det 
ikke så overraskende.”
 
Perspektiver for fremtiden
Formanden for Murersektionen, Peter 
Andersen, glæder sig over årets vinder:
”Vi har i en årrække arbejdet på at få 
flere kvinder i murerfaget. I den forstand 
er vi er glade for, at Gry Astrup løb med 
titlen i år, for det viser, at arbejdet har 

båret frugt. Og så kan det næsten ikke 
undgå at have en positiv afsmittende 
effekt på søgningen til murerfaget fra 
andre unge kvinder. Så et kæmpe stort 
tillykke herfra!” 

Film
Siden Gry Astrup vandt DMtitlen har 
landets medier kæmpet om at få hende 
i tale. For det ER en god historie.

Det er der kommet mange interessante 
artikler og tvindslag ud af. Blandt andet 
dette fine indslag fra TV Midtvest.

Ny styrmand
Vi har fået ny styrmand og tovholder for Murersektionen, 
som for mange vil være en gammel kending. Vi bad den 
nye sektionskonsulent om en kort præsentation.

Første kvindelige DM-vinder
For første gang nogensinde vandt en kvinde DM i Skills 
for murere. Stort tillykke til Gry Astrup fra Herning.

Grys Astrup – første kvindelige 
Skills-vinder i murerkonkurrencen

Navn: Hans Henrik Kristensen
Alder: 54
Titel: Chefkonsulent

I organisationen siden: 1994. I den tid 
har jeg altid arbejdet med at servicere 
organisationens medlemmer herunder 
medlemmer af Murersektionen på det 
ansættelsesretlige og overenskomst
mæssige område. Siden 2004 har jeg 
i mindre omfang bistået Jørgen Boje 
(tidligere tovholder, red.) i hans betje
ning af Murersektionen.

Ansvarsområder som tovholder: 
Fremadrettet som konsulent for Mu
rersektionen, hvilket vil sige, at jeg 
skal administrere bestyrelsens beslut
ninger. Jeg vil forsat være organisator 
på mureroverenskomstens §34ud
valgsmøder, der arbejder med fagets 
priskuranter. Tovholder på de branche
mæssige overenskomstforhandlinger.

Kontakt mig, hvis du...: Har spørgs
mål, kommentarer eller bemærkninger 
til sektionens drift, herunder de ud
valg som Murersektionen har – også 
de regionale og de uddannelsesmæs
sige. I det tilfælde at virksomheden 
har udfordringer i forbindelse med at 
drifte virksomheden, kan medlemmer
ne naturligvis også kontakte mig. Om 
end jeg sandsynligvis vil videreformid
le disse spørgsmål til de respektive 
eksperter og specialister på de enkelte 
specifikke områder.

Jeg glæder mig til arbejdet og kontak
ten med virksomhederne.
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4 gode råd
Når Arbejdstilsynet ringer, 
anbefaler vi, at:

•  Det aftales, hvem det er i virksomheden, 
med arbejderne/omstillingen skal henvise 
Arbejdstilsynet til – det kan fx være den 
arbejds miljøansvarlige eller konduktøren, der 
har den konkrete sag. Skriv det eventuelt på 
virksomhedens arbejdssedler/sagsAPV, så 
det ikke bliver den første ledige, der måske 
ikke ved noget om den konkrete sag, der kom
mer til at besvare Arbejdstilsynets spørgs mål.

•  Det er OK at sige til Arbejdstilsynet, at I ikke 
på stående fod kan besvare spørgsmålene om 
den konkrete sag, men vil vende tilbage, når I 
har fået undersøgt sagen og fået fat i de rette 
personer. I kan se Arbejdstilsynets spørgsmål  
på side 15 i pjecen ”Det er farligt og dyrt” 

•   Udfyld skemaet med de svar I giver 
Arbejdstilsy net  så ved I, hvad I har svaret. 
Send eventuel det udfyldte skema til Arbejds
tilsynet, så det kommer til at ligge på sagen.

•  Vær meget omhyggelig med tilbagemeldingen 
på Arbejdstilsynets afgørelsen – den  indgår 
også i vurderingen af, om I som arbejds giver 
har opfyldt jeres forpligtelser. Det anbefales, 
at I i tilbagemeldingen gør rede for, hvordan I 
har levet op til de syv pligter, der er beskrevet 
på side 14 i pjecen ”Det er farligt og dyrt”. 
Vedlæg relevant  dokumentation til tilbage
meldingen.

•  Udover udfyldelsen af skemaet ”Tjekskema 
ved grov overtrædelse”, så noter andre rele
vante oplysninger, så I kan huske det ved en 
retssag efter et par år.

Når Arbejdstilsynet ringer…
Hvordan bør I håndtere opkaldet fra Arbejdstilsynet om, at de 
vil sende jer en afgørelse, der kan medføre straf? Hvad spørger 
de om i telefonen, og hvad skal I svare?

Med stor sandsynlighed har din virk
somhed prøvet af blive ringet op af 
Arbejdstilsynet, der fortæller, at de har 
truffet nogle af virksomhedens medar
bejdere på et givent arbejdssted, og at 
de har standset arbejdet. For eksempel 
på grund af manglende sikring mod 
nedstyrtning på stillads.

Under samtalen stiller  Arbejdstilsynet 
normalt en række spørgsmål om, hvor
dan I har planlagt og tilrettelagt den 

konkrete arbejdsopgave samt jeres til
syn og instruktion af medarbejderne. 

De svar I giver under samtalen vil ind
gå i den vurdering, Arbejdstilsynets 
juris ter fortager i forhold til, om I som 
 arbejdsgiver har opfyldt jeres forplig
tigelser i henhold til arbejdsmiljø
loven eller ej. Derfor er det vigtigt, 
at Arbejdstil synets spørgsmål bliver 
 besvaret korrekt fra starten af. 

Foto: Jørgen Witved
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KURSUS &
UDDANNELSE

KURSER &
UDDANNELSE

DI BYGGERIS 
BYGGELEDERUDDANNELSE
Byggelederuddannelsen hjælper dig 
med at starte byggeprocessen op og 
følge op på en struktureret måde, når 
opgaven er vundet. Uddannelsen ruster 
dig med værktøjer til at sikre en god, 
langsigtet planlægning, hvor fokus er  
på at skabe værdi.

Uddannelsen henvender sig til arbejds
ledere, formænd, byggeledere eller en
trepriseledere. Nyuddannede ingeniører 
og konstruktører kan også med fordel 
deltage.

Kurset har opstart 3. november 2021 
(kører også i 2022)

→  Læs mere om kurset og tilmeld 
dig her 

DI BYGGERIS 
PROJEKTLEDERUDDANNELSE
Med DI Byggeris Projektlederuddannelse 
får du et sammenhængende, koncentre
ret uddannelsesforløb med eksamen. 

Vi arbejder gennem hele uddannelsen 
med at udvikle din projektledelse, hvor 
planlægning, styring og ledelse er inte
greret i hinanden og fungerer som én 
sammenhængende projektledelses
indsats.

5 moduler a 2 dage. 
Opstart d. 26. oktober i Århus. 

→  Læs mere om kurset og tilmeld 
dig her 

→ Se alle vores kurser her

DI Dansk Byggeri udbyder som altid en række kurser, 
som kan være relevante for dig og din virksomhed.
Se et udpluk her.

GODT

ARBEJDSMILJØ

GODT

ARBEJDSMILJØ

Vær derfor opmærksom på, at:
•  Opstilling og nedtagning af stilladser skal foregå sikker

heds og sundhedsmæssigt forsvarligt med inddragelse 
af leverandørens brugsanvisning. 

•  Brugsanvisningen udleveres til de ansatte, sammen med 
konkret instruktion i forhold til den konkrete arbejdsopgave. 

•  Forud for montering af stilladset kontrolleres det, at alle 
dele er til stede samt at de er i god stand og intakte. 

•  Defekte og beskadigede stilladsdele må ikke anvendes. 

ER STILLADSET OPSAT KORREKT?
Arbejdstilsynet har i øjeblikket stort fokus på stilladser. 
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FILM: Bud #5: Miljø og materialer skal passe sammen

FILM: Bud #6: Sten og mørtel skal passe sammen

WWW.DE10BUD.DK
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Planlæg arbejdet
Arbejd med realistiske tidsplaner, der giver 
plads til samspil mellem alle håndværkere. For 
lidt tid er den største kilde til fejl.

Projektet skal være 
tydeligt
Projektet skal være klart og entydigt og 
indeholde alle løsninger, herunder valgte 
materialer, sålbænke, skorstene, placering 
af dilatationsfuger, murværkskonsoller, 
forbandt og sammenbygning med andre dele 
af bygværket.

Gør murværket til en del af 
bygværket
Murværket skal tilpasses bygværkets 
udformning og udtryk. Gennemtænk hvad 
murværket skal kunne modstå. Tænk dit 
bygværk i gennem og vær bevidst om, hvordan 
murværket eksponeres i bygværket.

Tal med bygherren – 
afstem forventninger
Vær præcis om, hvordan murværket skal 
afleveres og se ud. Forklar, hvad bygherren 
kan forvente af farveforskelle, ujævnheder 
og fuger. Forklar, at det færdige resultat som 
tommelfingerregel skal bedømmes på afstand. 
Overvej at dokumentere dit arbejde.

Miljø og materialer skal 
passe sammen
Husk, at sten og mørtel skal passe til det miljø, 
I bygger i. Kystnære områder er i en højere 
eksponeringsklasse og stiller andre krav til 
materialer end fx i byområder.

Dæk murværket af
Forlad aldrig dit arbejde ubeskyttet. Nyopført 
murværk skal altid afdækkes mod nedbør 
og sikres mod frost i de kolde måneder. Det 
samme gælder materialer, herunder sten, der 
ikke er murede endnu.

Sten og mørtel skal passe 
sammen
Husk at sikre, at sten og mørtel passer 
sammen. Vær opmærksom på, at de enkelte 
mursten og mørtler har forskellige egenskaber.

Fyld fugerne
Vær omhyggelig med fugerne. De skal være 
fyldte og bearbejdes, mens de stadig er 
plastiske.

Mur rent – og minimer 
brugen af syre
Mur rent og undgå så vidt muligt afsyring. 
Rengør murværket med rent vand eller børste. 
Bruger du alligevel syre, så følg anvisningen og 
vær opmærksom på, at ikke alle mursten tåler 
afsyring.

Styr fugten – husk 
fugtspærren
Husk altid din fugtspærre. Både ved soklen og 
over alle åbninger. Fugtspærren skal være tæt 
og lede fugten ud af murværket.
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WE BUILD DENMARK
DI Byggeri er partner i WE BUILD DENMARK, som er et 
samlingspunkt for byggeri og anlæg i Danmark – med 
fokus på innovation, forretning og bæredygtighed.

Som medlem får du bl.a. fri adgang til events, mulig
hed for kompetenceudvikling og forretningsudvikling 
samt faglige netværksgrupper.

Et af initiativerne er Klar til bæredygtig udvikling, hvis 
mål er at klæde dig som entreprenør bedre på til sam
arbejdet med resten af byggeriets parter om den grøn
ne omstilling af branchen.

→ webuilddenmark.dk 

→ Læs mere om Klar til bæredygtigt byggeri

BLIV DYGTIGERE TIL AT UDDANNE LÆRLINGE 
Vil I blive endnu dygtigere til at uddanne jeres lærlin
ge? Så findes der to AMUkurser, som I kan bruge til at 
tilrettelægge og gennemføre et godt uddannelsesfor
løb for jeres lærlinge med særligt fokus på bygge og 
anlægsbranchen. Begge kurser varer én dag.

•  Det ene kursus er til den daglige oplæringsansvarlige 
(fx en svend eller mester), som får viden og værktøjer 
til den daglige praktiske oplæring. 

→ Læs mere om kurset, tid og sted 

•  Det andet kursus er til den uddannelsesansvarlige 
(fx en HRmedarbejder eller lærlingeansvarlig) og har 
 fokus på det formelle og juridiske i forbindelse med 
uddannelsesforløbet.

→ Læs mere om kurset, tid og sted

SÆT DAGSORDEN I DIN REGION
I Murersektionen har vi 10 regionsudvalg fordelt over 
hele landet. Vi mangler DIG i dit lokale udvalg. Her kan 
du være med til at sætte dagsordenen og retningen for 
vores arbejde og indsatser. Samtidig med at du udbyg
ger dit netværk.

Kontakt chefkonsulent Hans Henrik Kristensen for 
mere information på hhk@di.dk eller tlf. 7216 0292

NYT NAVN – NYT LOGO
DI Dansk Byggeri og DI Byg er gået sammen under det 
mere mundrette navn DI Byggeri.

Det betyder også nyt logo.

FØLG OS PÅ FACEBOOK OG LINKEDIN
Gør som flere og flere af dine kolleger og andre med 
interesse for murerbranchen:  
Følg Murersektionen på 
Facebook og LinkedIn og  
få nyttige informationer 
og gode historier.

KORT & GODT
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DI Byggeri Murersektionen
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V.
Telefon: 3377 3377
info@murersektionen.dk 

Find os på
murersektionen.dk
Facebook
LinkedIn

Næste nummer
MURERNYT udkommer næste gang 
i januar 2022

Har du forslag til indhold – byggesager, 
billeder, informationer eller temaer – som 
du gerne vil have med i næste nummer, 
så kontakt Jonas Mandix Aagaard på 
jonas@mandixmedia.dk eller 
tlf. 3024 0270.

Murernyt
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