DEN GODE HÅNDVÆRKER
Tværfaglig uddannelse i håndværksfag giver nye kompetencer til håndværkere med
interesse for at restaurere og renovere bevaringsværdige bygninger ved hjælp af gamle
teknikker. Det er korte kurser inden for forskellige emner som restaurering af
bindingsværk, specialpuds og mørtler, råd og svamp.
Hjemmeside:
Målgruppe:

www.dengodehåndværker.dk
Bygningshåndværkere (lærlinge og uddannede) og projekterende med
interesse i bygningsrenovering

Hvilken udfordring løser Den Gode Håndværker?
Godt renoveringsarbejde kræver indsigt i bygningskultur og erfaring med traditionelle
håndværksmetoder. På de byggefaglige uddannelsesinstitutioner bliver byggeri generelt
behandlet under ét – både nybyggeri og renoveringsarbejde. Det mindsker fokus på
bygningsrenovering som særlig disciplin, og derved går nogle vigtige traditioner om godt
bygningshåndværk tabt.
Kurserne er tilrettelagt for bygningshåndværkere og projekterende med interesse i
bygningsrestaurering og bygningsrenovering. Kurserne fokuserer på tværfagligheden i
et miljø med kompetente undervisere og udfolder de praktiske, håndværksmæssige
discipliner med vægt på kreativ ideudvikling. Kursisterne bliver desuden ajourført i
forhold til gældende bestemmelser og regler på området.
Hvordan bruger jeg kurset?
Center for Bygningsrestaurering ved Syddansk Erhvervsskole tilbyder de nye
uddannelsesaktiviteter i form af AMU-kurser – som efteruddannelse for uddannede
håndværkere og som valgfrie specialefag for lærlinge. Der er udviklet og sammensat
kurser, som giver dig en indsigt i og viden om, hvordan de bevaringsværdige bygninger
skal restaureres eller renoveres for at holde sig i mange år endnu. På uddannelsen
mødes du med andre faggrupper og udveksler erfaringer, ligesom du lærer
håndværksmæssige færdigheder i samspil med kreativ nytænkning. Din kritiske sans
bliver styrket i forhold til udbud og udvikling af byggematerialer og deres anvendelse.
Der arbejdes med typiske bygninger fra perioden 1850 til 1950.
Det samlede uddannelsesprogram for renovering af bevaringsværdige bygninger er
udviklet og sammensat, så det blandt andet dækker følgende temaer:
• dekorative facader og gavltrekanter
• tagudformning- og beklædninger
• renovering af vinduer
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• etagedæk og indretning af vådrum
• indvendige pudsarbejder
• indvendigt inventar og beklædninger
• råd og svamp
• kvalitetssikring og vedligeholdelse
• tværfagligt samarbejde etc.
Undervisningen foregår i Center for Bygningsrestaurering på Syddansk Erhvervsskole,
der har indrettet det rette miljø til de særlige aktiviteter.
Hvem står bag Den Gode Håndværker?
Kurserne er udviklet af Syddansk Erhvervsskole – med støtte fra Grundejernes
Investeringsfond og Realdania via udviklingsinitiativet Renovering 2010, samt
Socialministeriet.

