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„Det har været spændende, da det jo ikke er så tit vi arbejder sammen 
med arkitekterne ude i marken [...] jeg har lært så meget nyt.“

Adrian Patrik Wojdylo (bygningsstruktørelev)
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„Det har været sjovt og det har været givende for vi både haft kon-
takt med arkitekten og med lærerne, og vi har kunne spare – også 
mellem hinanden“                              Kushtrim Zumberi (tømrerelev)
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Byggebranchen har i de seneste år 
oplevet en markant udvikling in-
den for materialer, teknologi og 
bæredygtighed. Work in Progress 
workshoppen giver mulighed for, 
at håndværkselever inden for de-
res fag kan gå tættere på de nye 
materialer, den nye teknologi og/
eller en historisk byggeteknik, 
som håndværksuddannelserne 
ikke i samme grad har mulighed 
for i den ordinære undervisning. 

Workshoppen skaber innovativt rum 
for, at eleverne til fulde udfolder og 
bruger deres kreativitet, kompeten-
cer og færdigheder. Det sker i en tæt 
symbiose med eksterne formgivere, 
i form af arkitekter og arkitektstude-
rende, som bidrager med sans for 
æstetik og nye idéer og produkter in-
denfor arkitektur, design og byggeri. 

Work In Progress betyder på dansk 
- arbejde i fremskridt, i bedring eller 
i udvikling. Det engelske ord dæk-
ker bredt, over en udvikling, hvor 
byggeriet orienterer sig i en stadig 
mere bæredygtig retning – både 
med hensyn til byggeteknik, ma-
terialer, produktion og livscyklus. 

Vi fik 15 forslag fra professionelle 
arkitekter og formgivere samt ar-
kitektstuderende fra Arkitektsko-
len i København (KADK) og har 
haft mulighed for at realisere syv 
af dem i form af prototyper/mock-
ups i 1:1 skala. Det er sket via tre 
ugers innvationsworkshops, hvor 
formgivere og lærlinge arbejdede 
tæt sammen indenfor følgende ud-
dannelser: Bygningsstruktør, mu-
rer, tømrer og bygningssnedker. 

De syv projekter er udviklet og 
gennemført med hjælp fra og som 
en del af aktiviteterne i Videnscen-
ter for Håndværk – Design og Ar-
kitektur (VIHDA). Videnscenteret 
blev oprettet i 2017 med støtte fra 
Undervisningsministeriet og med 
NEXT Uddannelse København, 
som værtsskole samt Mercantec 
og TECHCOLLEGE som partnersko-
ler. Videnscenterprojektet løber 
foreløbig frem til og med 2020.  
 
I de syv projekter har arkitekterne 
arbejdet med både nye og kendte 
materialer, samt efterspurgt helt 
nye kombinationer for brug af ma-
terialer og teknologier.

Lærlingene i de respektive hånd-
værk har uddannelsesmæssigt hø-
stet erfaringer med nye materialer, 
og er blevet udfordret og i nogle si-
tuationer endog presset til at levere 
det ypperste af deres faglige kunnen 
i forløbet, hvor navnlig selvstændig 
og til dels utraditionel problemløs-
ning hver dag har stået højt på ske-
maet i de tre ugers projektarbejde. 

Dette gælder også lærerne, som 
har høstet pædagogiske erfarin-
ger samt udviklet og tilrettelagt 
ny undervisning, der sætter fed 
streg under det 21. århundre-
des overordnede seks kompeten-
cekrav til fremtidens faglærte:  

* Kollaboration
* Problemløsning og innovation
* Videnskonstruktion
* Kompetent kommunikation
* Selvevaluering
* It og læring

VELKOMMEN TIL ”WORK IN PROGRESS 1:1” 2019
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„Den følelse det gav når jeg kom ind i værkstedet, det er præ-
cis det samme som når jeg kommer ind på en byggeplads“

Sebastian Skovsted (arkitekt)
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BYGNINGSSTRUKTØR
„VI VIL GERNE UDFORDRE VORES PRAKSIS I HVERDAGEN“

Bygningsstruktørafdelingen vil gerne udfordres
på formgivning og ønsker især at arbejde med 
buede og organiske former. ”Vi vil gerne udfor-
dre vores praksis i hverdagen og vise at vi kan 
være med, selv når krav fra bygherre og form-
giver bryder med mere traditionelle opgaver. 
Vi vil også gerne udvikle vores kompetencer 
inden for uddannelsen”, forklarer uddannel-
sesleder Jimmie Thomsen og fortsætter: ”Der 

sker rigtig meget inden for formgivning med 
den teknologiske udvikling så vi ville se, hvad 
vi kunne præstere på skolen f.eks. lave nogle 
bænke med buede former eller mønstre.

Heldigvis fik vi et smukt forslag fra Hanna 
Blomquist og Caroline Cams Støle fra arkitekt-
skolen som passede til vores ambitioner. Det 
andet forslag fra Johansen Skovsted Arkitekter 

vakte vores interesse på grund af deres ønske 
om at skabe et betonelement, som efterlader 
indtryk fra håndens arbejde og fordi vi fik mu-
lighed for at arbejde intenst med at blande be-
ton i kreative farvekombinationer og med mu-
lighed for at skabe mange individuelle detaljer 
i den synlige overflade”.
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Vi havde tegnet 10 sheltere til ”Camø-
noen” (vandrerute på Møn) i vores stu-
dieprojekt og ville gerne se, hvordan 
det ene soveshelter kunne se ud i 1:1. 
Soveshelteret er inspireret af et strand-
motiv af en muslingeskal med den or-
ganiske og buede form som skal være 
integreret i terrænet så det blender ind 
med strandens omgivelser. Vi ville også 
gerne blande muslingeskaller i betonen 
og arbejde med brændt bræddeforskal-
ling. Workshoppen gjorde det muligt, 
at udstille vores projektforslag, 1:1 mo-
dellerne og  vores projektmateriale på 
Møn Museum fra og med 1. juni 2019 
 
- Hanne Blomquist og Caroline Cams 
Støle

Projektforslag fra Hanna Blomquist og Caroline Cams Støle, 
kandidatstuderende fra Arkitektskolen i København (KADK): 

„Det bedste har helt klart været kammeratskabet og samarbejdet. 
Vi er jo kommet fra forskellige hovedforløb. Det har været vildt fedt.“

Adrian Patrik Wojdylo (bygningsstruktørelev)





„Det er virkelig cool at se det man har tegnet i real 
life i 1:1, og se at den bare står der og fungerer“

Hanna Blomquist og Caroline Cams Støle 
(arkitektstuderende)
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„Jeg vil klart anbefale den her workshop. F.eks. har jeg lært om 
traditionel forskalling, mønstre i betonen og farveblandinger[...]“

Victor Frydensberg Kjærsgaard (bygningsstruktørelev)
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Projektforslag fra Søren Johansen og Sebastian Skovsted,
arkitekter (m.a.a.) fra Johansen Skovsted Arkitekter

I forbindelse med et projekt til en 
kunde, ville vi gerne afsøge, hvilke 
muligheder der ligger i at synlig-
gøre nogle af de spor som hånd- 
værkerne afsætter i betonelementerne.  
 
Vi skulle ud og tale med betonele-
mentfabrikkerne om vores ideer til 
elementerne og det var en oplagt mu-
lighed at teste vores ideer af i work- 
shoppen så vi kunne vise konkret, 
hvilken retning vi gerne ville arbejde.  
 
Det handlede om at arbejde intenst 
med at blande beton i kreative farve-
kombinationer og med mulighed for at 
skabe mange individuelle detaljer i den 
synlige overflade. 

I workshoppen fik vi afprøvet geome-
trier, der udnytter elementsamlingernes 
skyggenoter som dele af facadens ud-
tryk, samt måder at bygge støbeforme, 
hvor det håndværksmæssige arbejde 
i udførelsen af formen synliggøres.  
Prototyperne har været meget nyttige 
i den videre dialog med vores kunde. 
 
- Søren Johansen og Sebastian Skovsted



FØRSTE SIDE TIL SEBSASTIAN OG SØREN



„Det har været spændende at være med i processerne omkring 
workshoppen, og så har det været givende at udfordre fagfolkne“

Søren Johansen (arkitekt)



FRA FILM !!!

„Det har også været spændende og interessant at lærlingene og Niels 
(læreren) har budt ind med nogle ting - så det ikke har været 
fuldstændigt dikteret, hvad de skulle lave“ Sebastian Skovsted (arkitekt)
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BYGNINGSSTRUKTØRELEVER
Adrian Patrik Wojdylo, Christiansen & Essenbæk A/S
Alex Christensen, LM Byg A/S,
Bajram Tahiri, NCC Danmark A/S
Burim Hasani, NCC Danmark A/S
Casper Finne Wendt, LM Byg A/S
Hans Thoustrup Nielsen, CG Jensen A/S
Jeppe Christian Mogensen, HTO Beton ApS
Jonas Søndergaard Nielsen, Viuff Anlæg A/S

 
Kent Knudsen, Per Aarsleff A/S
Mikkel Enoch Benfeldt Hansen, CG Jensen A/S
Philip Isager Høvring, Per Aarsleff A/S
Rasmus Thaulow Hegner, NCC Danmark A/S
Simon Bastiansen, CG Jensen A/S
Simon Hald Martinsen, LM Byg A/S
Sven Kirkegaard Nielsen, SBH Entreprenør
Victor Frydensberg Kjærsgaard, NCC Danmark A/S

FAGLÆRERE
Niels Fauerby
Peder Svenning Jakobsen

UDDANNELSESLEDER
Jimmie Thomsen

Sebastian Skovsted (arkitekt)



24



MURER
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Vi ville gerne arbejde med de traditionelle 
buer, så vi håbede, at der var arkitekter, som 
ville arbejde med de frie spænd, der benytter 
sig af murstenens egne egenskaber og som re-
præsenterer murerfagets DNA. Vores viden om 
de klassiske buer er presset på, at vi ikke læn-

gere bliver bedt om at lave murerstik, buer og 
lignende hen over vinduer og døre, som man 
gjorde i gamle dage. Teknikker, der fuldt ud ud-
nytter murstenens egenskaber og som faget i 
øvrigt gennem tusinde år har bevist, er kon-
struktivt bæredygtige. Vi var derfor glade for at 

se Bjørn Pløgers udkast som i høj grad benyt-
ter sig af buerne. Helt ekstraordinært kunne vi 
nyde at lave tre meter spænd i de største buer. 
Det har vi ikke mulighed for i den ordinære un-
dervisning, så det tog vi imod med stor tilfreds-
hed.

„HELT EKSTRAORDINÆRT KUNNE VI NYDE AT LAVE TRE METER SPÆND I DE STØRSTE BUER“
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Foto: René Eriksen
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„Det har været nytænkende, anderledes og virkelig lærerigt“
Megan Stern Fussing (murerelev)

Projektforslag fra Bjørn Pløger,
Bachelorstuderende på arkitektskolen i København (KADK): 

Jeg havde tegnet et murværk til tegl-
værkernes 125 års jubilæum, et mur-
værk som benyttede de klassiske buer 
til at lave et sommerhus og som kunne 
give rum til mine ideer om en skærm- 
tegl, der delvist filtrerer lyset udefra og 
som kan være med til at give et svalt 
afdæmpet klima inde i bygningen sam-
tidig med at der kommer et naturligt 
dagslys ind.

Bygningen består af 8 piller -  forbundet
af buestik i klassisk romansk stil og in-
spireret af dansk kirkebyggeri. Bomhul-
ler kendt fra kirkebyggeri, er i sit udtryk
blevet gentænkt og anvendt som et bæ-
rende element i facaden, der består af 
skærmtegl, som bundet til lægter filtre-
rer lyset og skaber et svalt indeklima.

Husets indre står i en varm rød tegl i 
stærk kontrast til det ydre murværks 
hvide kalkede overflader. 

Det var fantastisk at se et udsnit af mit 
projekt blive realiseret i 1:1. Det er det 
største værk jeg har fået lavet nogen-
sinde, af det jeg selv har tegnet, og 
det var meget lærerigt at være i dia-
log med murerlærerene og eleverne i 
workshoppen, hvor jeg havde mulighed 
for at komme helt tæt på teknikkerne 
og de små detaljer som gør et murværk 
smukt. 

Personligt har jeg fået en langt bedre 
forståelse for murerfagets teknikker og 
traditioner. Forløbet har givet mig et 
mere nuanceret billede af murerkunsten 
og det, den kan tilføje dansk arkitektur. 

- Bjørn Pløger
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„Det har været fedt at være en del af murernes fællesskab“
                                                Bjørn Pløger (arkitektstuderende)



„Det har været fedt at være en del af murernes fællesskab“
                                                Bjørn Pløger (arkitektstuderende)
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„Jeg vil sige til alle der bliver tilbudt at komme på workshoppen, at 
de skal endelig hoppe på. Det er så lærerigt, og vi har lært så meget 
tværfagligt“                                 Megan Stern Fussing (murerelev)
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MURERELEVER
Andreas C., Karl A. Hansen Entreprise A/S
Christoffer Birk Lyngby, JVA Murerentreprise ApS
Christoffer Grønlund Poulsen, Øens Murerfirma A/S 
Frank Bugembe, Combi Byg A/S
Frederik Magnus Bendtsen, Combi Byg A/S  

Max Kejser Mortensen, Jeudan Projekt & Service A/S 
Megan Ritza Stern Fussing, Øens Murerfirma A/S
Morten Hedesgaard, Rebo A/S
Peter Christensen, Murersvendenes Aktieselskab

FAGLÆRERE
René Eriksen
Bjerring Nylandsted Andersen

UDDANNELSESLEDER
Jan Laursen

Foto: René Eriksen
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TØMRER
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Tømrerafdelingen ville gerne arbejde med store 
tømmerkonstruktioner og store håndholdte  
maskiner – herunder klassiske tømmersam-
linger med tap og nagle, som giver mulighed 
for at skifte mellem effektivt håndholdt ma-
skinværktøj og de klassiske håndværktøjer som 
stemmejern og stikøkse.

Det er stadig en kærkommen disciplin, at kunne 
håndtere de kraftige dimensioner af tømmer, 
som mange bevaringsværdige byggerier i vores 
kulturarv kræver. Derfor var det en gave, at vi  
fik flere forslag som faktisk gav anledning til at  
 

benytte disse klassiske konstruktionsprincip-
per. 

I løbet af workshoppen var det muligt for tøm-
rerlærlingene at spare med arkitekterne om 
deres ønsker til udformning af bindingsværk 
og tilhørende samlinger. Lærlingene fandt så 
de rigtige samlingstyper i samråd med arkitek-
terne. 

Vi arbejdede også med nye materialer og over-
fladebehandlingsteknikker. Herunder ålegræs- 
isolering og forkulning af træets overflade som  

en overfladebehandlingsteknik, der kan be-
skytte træet mod råd og svamp.

Vi bød ind på shelteret til Camønoen (vandrer-
ute på Møn)  –  både fordi det var et flot projekt 
og på grund af formgivernes arbejde med FN’s 
17 verdensmål og deres samarbejde med Møn 
Museum. Vi håber at de sheltere, vi har været 
med til at udvikle og bygge i 1:1, kan inspirere 
bygherrer og entreprenører til en egentlig pro-
duktion og at vi en dag ser et eller flere af dem 
realiseret på Camønoen.

„ ...HÅNDHOLDTE MASKINER OG ANVENDELSE AF KLASSISKE TØMMERSAMLINGER“
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„Det har været udfordrende, og man er stødt på problemer under-
vejs, som har gjort at vi var nødt til at tænke ud af boksen“

Kushtrim Zumberi (tømrerelev)
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Projektforslag fra Kaspar Sando og Magnus H. Strøm,
kandidatstuderende ved Arkitektskolen i København (KADK):

Vores stormflods shelter er tegnet til  
Camønoen (vandrerute på Møn) og 
skal sikre brugerne et tørt shelter også 
ved en eventuel stormflod.

Projektet tager udgangspunkt i to vig-
tige nutidige problematikker - behovet 
for klimatilpasning og det moderne 
menneskes stress i hverdagen. 

Dermed knytter projektet an til nogle af
de mest karakteristiske fænomener på 
stedet, nemlig historien om inddæm-
ningen og den særlige afsondrede 
stemning i den lokale natur. 

For at opnå det var det oplagt at bruge 
en tømmerkonstruktion til at løfte selve 

boenheden til et højdeniveau, som vi 
kunne være sikre på ikke ville blive over-
svømmet. 

Selve shelteret er beklædt med brændt 
træ, som er modstandsdygtigt over for 
klimapåvirkninger uden brug af kemi-
kalier. Foran på shelteret kan man sidde 
og kigge ud over vandet og om natten 
nyde stjernehimmelen og lade sig om-
favne af stedets ro. Vi har arbejdet med 
design for disassemly som sikrer at kon-
struktionen let kan skilles ad, når der er 
dele, som skal skiftes.

-Kaspar Sando og Magnus H. Strøm
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„Det har været fedt. For vi sidder ude på arkitektskolen og tegner. Så 
kommer vi her ud og får en masse spørgsmål. Eleverne har en
masse energi og motivation til at løse opgaven“ 
                                             Magnus H. Strøm (arkitektstuderende)





„Det vil blive nemmere at tegne næste gang, fordi 
man har de her erfaringer med og indsigt i faget“              
                  Kaspar Sando (arkitektstuderende)
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„Det har været sjovt at være med i forberedelserne til selve workshoppen. 
Pludselig skal det være ret specifikt for at tingene kan lykkes“

Frederikke Hvidberg-Rønje (arkitektstuderende)



„Det er en 100% anbefaling til andre håndværkere“
Kushtrim Zumberi (tømrerelev)

Projektforslag fra Frederikke Hvidberg-Rønje og Nikolai Liknes, 
kandidatstuderende på Arkitektskolen København (KADK):

Med shelteret ønskede vi at skabe et økologisk 
byggeri, med lokalt forkomne materialer fra 
Møn. Shelteret  tilpasser sig de naturlige omgi-
velser, med Dark Sky fænomenet i fokus. 

I søgen efter materialer stødte vi på ålegræs, et 
naturmateriale høstet direkte fra Møns strande. 
Tangen indeholder mineraler der er naturligt 
brandhæmmende og kræver minimal forarbejd-
ning. 

Ålegræs anvendes til tækning, polstring og iso-
lerende materiale. Der er udviklet et tang isole-

ringsbatt, med samme kvaliteter som rockwool, 
fuldstændigt fri for skadelige stoffer. 

Shelterets trækonstruktion er inddelt i tretten 
sektioner, som tilsammen danner en cirkelfor-
met figur. Shelteret er tækket med ubehandlet 
ålegræs. Loftet åbner sig i en cirkel på 3 meter, 
som gør det muligt at observere stjernehimlen 
fra sin hvileplads.
 
- Frederikke Hvidberg-Rønje og
Nikolai Liknes

43



„Det giver en helt enestående følelse at se projektet blive realiseret 
i 1:1. Det er egentlig ret sjældent at man får lov til det“

Frederikke Hvidberg-Rønje (arkitektstuderende)
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TØMRERELEVER
Asger Bom Ravn, Hovedstadens Bygningsentreprise
Christian Joen-Jacobsen, Einar Kornerup A/S
Christoffer Zwinge, Einar Kornerup A/S
Jakob Kjøng Sandell, TM Tag & Facade ApS
Jonas Malte Brynnum, PNP-BYG A/S
Julius Ørnstrøm Henriksen, Schlæger & Andersen A/S
Kristoffer Aamand Frederiksen, N.A. Nielsen & Søn
Kushtrim Zumberi, Alpha Tømrerentreprise ApS

Lasse Sand, Svaneeng A/S
Mads H. I. Kristiansen, Morten Liisberg ApS
Mathias Lund Poulsen, Peter Venø Nielsen ApS
Mickey Erik Nielsen, JH Nielsen A/S
Ravnur Huginsson Eide, N.A. Nielsen & Søn
Simon Schandorff Deleuran, A/S Julius Nielsen & Søn
Taha Ahmad, Alpha Tømrerentreprise ApS
Thomas Emil Christoffersen, Clausen & Elkjær ApS

Victor Burmann, Combi Byg A/S

FAGLÆRERE
Lars Fredensborg Hansen
Lars Birkebæk Christensen

UDDANNELSESLEDER
Lasse Mosgaard
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„Det har været helt vildt lærerigt. Der har været mange frustrationer, 
men der har også været rigtig meget læring forbundet med de  
frustrationer“       Carina Reimer Jakobsen (bygningssnedkerelev)



BYGNINGSSNEDKER
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„ ...UDVIKLE ELEV- OG LÆRERKOMPETENCER INDEN FOR BRUG AF CNC-FRÆSERE“

Bygningssnedkerafdelingen fokuserede på at 
udvikle elev- og lærerkompetencer inden for 
brug af CNC-fræsere. 

Det var med dette fokus, at vi gik i gang med 
at udvælge projekter til workshoppen. Vi har i 
mange år nærmet os tømrerfagets arbejdsom-

råder, men med en mere produktionsoriente-
ret tilgang og med maskinproduktion for øje. 

De to projekter, vi valgte ud, gav os på forskel-
lige måder mulighed for at arbejde intensivt  
med vores CNC-fræser. I forbindelse med bear-
bejdning af CLT-elementerne kunne vi lege med 

design af samlinger og udskæringer på en me-
get kreativ måde. I det traditionelle bindings-
værkshus med bulplanker var opgaven at gen-
tænke og effektivisere tapsamlinger inden for 
klassisk bindingsværk, så samlingerne kunne 
laves på CNC-fræseren.
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Elevtegninger
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Projektforslag fra Emil Göhns,
afgang på Arkitektskolen København 2019 (KADK):

Formålet med Urban Shelters er at give 
nogle af samfundets svageste tag over 
hovedet for at beskytte mod vind og 
vejr, samt skabe sikkerhed og værdig-
hed.

Ifølge Københavns kommune er der ca. 
1500 registrerede hjemløse i byen, men 
kun herbergs pladser til halvdelen. 

Shelteret er udformet til to personer, 
og rummer sovepladser, opbevaring og 
bord med siddeplads. 

Shelteret er tegnet ud fra „design for 
disassembly“ og kan derfor let skilles 
ad og pakkes sammen til en flad pakke. 

Shelteret består næsten udelukkende af 
CLT (cross laminated timber/krydslami-
neret tømmer), som har et potentiale 
til at erstatte betonen i konventionelt 
byggeri. 

I dag står byggeriet for 40% af verde-
nens energiforbrug og som tommelfin-
gerregel siger man, at der i produktio-
nen af en m3 beton er udledt ca. 900 kg 
CO2, mens der i den samme mængde 
træ ligger ca. 1 ton CO2 indlejret.
  
- Emil Göhns
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„[...] det er en helt ny måde at bygge huse på, som vi ikke 
har lavet i 200 år“

Søren Vadstrup (arkitekt, lektor)
57

Projektforslag fra Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a., lektor KADK og 
Søren Bak-Andersen, ph.d.-stipendiat KADK

Ved at studere gamle træbygninger  i 
Danmark, herunder bindingsværks-
huse, der har en påviselig meget lang 
holdbarhed på 200-300 år, når man 
frem til at husene gennemgående kun 
er bygget med træsamlinger. 

I moderne byggeri af træ,  anvender 
man modsætningsvis, metalbeslag for 
at bygge kosteffektivt. Det medfører 
dog ofte alvorlige kuldebroer ind i træet 
og tagkonstruktionen, som dertil dan-
ner brohoveder for kondens, fugtop-
samling, og dermed rust, råd og svamp.

Problemet med træsamlinger uden me-
tal er at de overvejende skal udføres 
med håndværktøj og er tidskrævende 
og derfor også meget dyrere at frem-
stille.

I dette forsøg har vi vist at de typiske 
træsamlinger, der forekommer i de hi-
storiske bindingsværkshuse i Danmark, 
både er så enkle og systematiserede, 

at de med nogle modifikationer, la-
der sig fremstille på de hypermoderne 
CNC-fræsemaskiner. 

Vi fik i høj grad afprøvet systemet og 
fik mange erfaringer med metoderne 
og resultaterne var overordentlig gode.

- Søren Vadstrup og Søren Bak-Andersen
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„Der er rigtig meget med bæredygtighed, som vi tager 
med videre. Det er et mindset, som bliver indgroet, at 
man skal tænke på bæredygtighed“
       Carina Reimer Jakobsen (bygningssnedkerelev)
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BYGNINGSSNEDKERELEVER
Andreas Albert Arge, Holm Tømrer-og Snedkerfirma
Carina Reimer Jakobsen, A/S Julius Nielsen & Søn
Dagmar Eline Larsen, A/S Julius Nielsen & Søn
Johanne Engbirk, NEXT Uddannelse København
Kræsten Berg Rasmussen, Morten Liisberg ApS
Lærke Hagen Aagaard, NEXT Uddannelse København
Mads Falbe-Hansen, Morten Liisberg ApS

Mathias Kamla Kirkbro, NHH Service A/S
Matthew David Wright, Monstrum ApS 
Philip Byriel Schjødt, NEXT Uddannelse København 
Therese Linnea Rugberg Ranild, udlært
Trine Hylleberg, NEXT Uddannelse København 
Troels Lynge Hansen, udlært
Niels Skafte-Pedersen, NEXT København

FAGLÆRERE
Mikkel Råskjær Andersen
Karsten Birk
Thorsten Schmaltz

UDDANNELSESLEDER
Jørgen Richter
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EPILOG
Gennemførelsen af de syv projekter 
indenfor henholdsvis murer-, tøm-
rer-, bygningsstruktør- og bygnings-
snedkeruddannelserne afspejler 
tidens efterspørgsel på teknologisk 
udvikling, effektivisering, styrket 
konkurrenceevne og unikaproduk-
tion. 

Projekterne demonstrerer tillige et 
konstant voksende udvalg af materi-
aler, der søger at imødekomme krav 
om øget bæredygtighed i byggeriet. 

De fire workshops var som sådan 
en kærkommen mulighed for at in-
tegrere nogle af tidens mest hotte 
emner og trends i bygge- og anlægs-
uddannelserne - både i form af ma-
terialer og teknologier.  

Den faglige bredde med fire forskel-
lige erhvervsuddannelser viste sam-
tidig konceptets didaktiske styrke. 
At det er muligt at arbejde innova-
tivt med læring i principielt alle er-

hvervsuddannelser. At det lader sig 
gøre at skabe en læringsproces, hvor 
elever og lærere med et impone-
rende engagement til fulde udfolder 
og bruger deres kreativitet, kompe-
tencer og færdigheder. 

Lærlingene har på egen krop mær-
ket, at huse i sidste ende er noget vi 
bygger til mennesker, og er kommet 
helt tæt på arkitekterne, som repræ-
senterer de bygherrer, de om lidt 
skal ud og servicere. Enten som ti-
melønnede eller selvstændige hånd-
værksmestre. 

De har fået mod på at kommunikere 
med arkitekterne, kreativt at bruge 
alle hjørner af deres faglige viden og 
tillige tage ansvar for selvstændigt
at innovere løsninger i konstruktio-
nen af nye produkter. 

Eleverne var nogle gange ikke til at 
drive hjem fra værkstederne. De 
satte sammen med lærerne en ære 

i at producere til tiden i den aftalte 
kvalitet. 

De lærere som grundlæggende 
skabte og tog ansvar for de syv pro-
jektforløb har massivt investeret i 
udvikling af ny didaktik og organise-
ret læring og produktion så at sige 
fra dag til dag – et dynamisk, pæda-
gogisk og fagligt krævende forløb. 

Virksomhederne har tillige med en 
forbilledlig samarbejdsvilje generelt 
bakket op om projekterne og hen-
holdsvis tilladt og opmuntret deres 
lærlinge til at deltage i innovations-
forløbene. 

Vi håber her, at denne bog kan in-
spirere og initiere lyst og vilje til at 
andre håndværkselever, lærere, 
mestre, formgivere og erhvervssko-
ler vil deltage i og udvikle lignende 
workshops landet over.

FAGLÆRERE
Mikkel Råskjær Andersen
Karsten Birk
Thorsten Schmaltz

UDDANNELSESLEDER
Jørgen Richter
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