
Bygningsmaler
– Uddannelsens opbygning 
Til virksomheder

Investér i fremtiden – Tag en lærling



Investér i fremtiden – Tag en lærling

Uddannelsen
Uddannelsen giver en grundlæggende viden om farver, stil, materialer og forskellige maleteknikker. 
Eleven lære om alle faser fra rådgivning af kunden over bundbehandling og klargøring og endelig 
tapetsering, maling eller lakering af overflader som lofter, vægge, vinduer eller træværk.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får eleven undervisning i fag som farvelæ-
re, materialelære, tegning og opmåling. Men også fag som produktudvikling, produktion og service 
samt arbejdsmiljø.

Eleven lære om at behandle og male murværk, træværk og metalflader. På skolen lære eleven at 
blande farver og male med mange typer maling. 

Som bygningsmalerelev har eleven mulighed for at vælge valgfrie specialefag og valgfag. Eleven 
kan vælge at specialisere sig i særlige maleteknikker som fx marmorering og forgyldning.

Bygningsmaler 3 år og 3 til 9 måneder

GF 1 GF 2 H1 H2 H3

Hovedforløb og inspiration til opgaver

Grundforløb
Grundforløb 1. Innovation, strøm & energirigtigt byggeri (GF1) Varighed
Arbejdsplanlægning og samarbejde - Erhvervsintroduktion - Faglig dokumentation - Faglig kommuni-
kation - Innovation - Metodelære - Praktikpladssøgning - Samfund og sundhed - Arbejdspladskultur - 
Dansk - Min arbejdsplads - Min bolig - Mit liv - Opstart og introduktion

20 uger

Grunforløb 2, Bygningsmaler (GF2) Varighed
På forløbet undervises der i følgende faglige emner
Farver, stil, materialer og forskellige maleteknikker. Eleven lærer om alle faser fra rådgiv-
ning af kunden over bundbehandling og klargøring og endelig tapetsering, maling eller 
lakering af overflader som lofter, vægge, vinduer eller træværk. 

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får eleven undervisning i fag som 
farvelære, materialelære, tegning og opmåling. 

Grundfag
Foruden de faglige fag undervises der i følgende grundfag: Dansk E og Naturfag E 

Certifikater
Rulle-bukke stillads

20 uger

Praktik i virksomheden - se opgaveliste

Hovedforløb 1.
På skolen Varighed
Perspektivtegning - Kundebetjening - Materialelære - Farvelære NCS - Arbejdsmiljø  
- Frihåndstegning - Planlægning og lønsystemer - Opsætning af mønstertapet - MBK  
- Behandlingsbeskrivelser - Projekt stil, form og farve - Træværksbehandling

10 uger

Praktik i virksomheden - se opgaveliste
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Hovedforløb 2.
På skolen Varighed
Materialelære - Farvelære NCS - Arbejdsmiljø - Praktikum - Dekorativ temaopgave 
- Facader - Gamle malerteknikker - Arbejdsmarkedsforhold 

Valgfri specialefag 1 uger
Moderne malerteknikker - Historiske malerteknikker - En verden af farver - Planlægning og 
lønsystemer - Malerteknik og materiale 

10 uger

Praktik i virksomheden - se opgaveliste

Hovedforløb 3.
På skolen Varighed
Træværksbehandlinger - Materialelære - Farvelære NCS - Praktikum - Planlægning og  
lønsystemer - Malerteknik

Svendeprøve

5 uger

Praktik i virksomheden - se opgaveliste

Når eleven starter sin uddannelse modtager denne en logbog, som følger eleven gennem hele uddan-
nelsen. Vi er opmærksomme på, at det varierer fra virksomhed til virksomhed hvornår der er mulighed 
for at lave de forskellige opgaver. Inden hvert hovedforløb gennemgår eleven sammen med mester el-
ler svend, listen i logbogen og markerer hvilke opgaver eleven har gennemført og hvilket niveau eleven 
befinder sig på. 

Opgaveliste til virksomheden
Pletspartling og fuldspartling af lofter/vægge/gipsvægge 
Pletspartling og fuldspartling af hjørner 
Tapetsering med forskellige vægbeklædninger
Korrekt behandlingsopbygning af træværk, herunder også lakering med forskellige glanstyper
Facadebeklædning
Kunde kontakt og rådgivning
Oplæring i materialer og deres anvendelse
Oplæring i arbejdets udførelse



EUC Syd - din samarbejdspartner
-Vi står klar med råd og vejledning ...

Konsulenterne

Tom Hartvig  
Nielsen

Tlf. 5131 4767

e-mail:
thn@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Få råd og vejledning
Kontakt vores uddannelses- konsulenter. De står klar med råd og  vejledning og kan sammen  med jer sammensætte et godt praktik- eller uddannelsesforløb. 

Vores uddannelseskonsulenter sidder klar til at hjælpe den enkelte virksomhed med alt fra  
godkendelse som praktiksted og lærlingeordninger over uddannelsesplanlægning og afdækning af 
medarbejdernes kompetenceniveau og -behov til udvikling af skræddersyede uddannelsestilbud til 
den enkelte virksomhed.
Uddannelseskonsulenterne holder sig ajour på området og kan svare eller finde svar på alle jeres 
spørgsmål.

Uddannelseskonsulenterne er det naturlige bindeled mellem jeres virksomhed og skolen. 

Har I ønsker om et informationsmøde 
i jeres virksomhed? Eller har I spørgsmål vedr.  
fx elever, godkendelse af virksomhed, lærekontrak-
ten og hvordan den udfyldes, aktuelle muligheder  
for tilskud og lønrefusion under skoleophold, efter-
uddannelseskurser, kompetenceafklaringer - eller 
noget helt femte?
Ring eller send en mail.

Jannie Krøyer 
Jakobsen

Tlf. 5131 5511
e-mail:

jja@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Toni B.  
Lynge

Tlf. 5131 4823
e-mail:

tbl@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Finn Brakhage 
Jacobsen 

Tlf. 5131 5574
e-mail:

fbj@eucsyd.dk  

Uddannelses-
konsulent

Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg 
Tlf. 7412 4242
www.eucsyd.dk

09.2022

Hans-Christian  
Carstensen

Tlf. 5131 4893
e-mail:

hcc@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent


