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Godkendelsesperiode:

2781
Bolig- og autointeriørmontering
Interiørmontage
GOD
01-02-2008 og fremefter

Beskrivelse af jobområdet
Definition af jobområdet
Boligmonteringsområdet omfatter fagområderne: Møbelpolster, autosadelmager og
gardindekoratør.
Inden for møbelpolsterområdet foretages opbygning af nye polstermøbler, moderne møbelklassikere samt ompolstring af siddemøbler. Materialerne der anvendes er i stor udstrækning
opdyrkede naturmaterialer som hør og jute importeret fra Fjernøsten og nyudviklede materialer
fremstillet fortrinsvis i Europa.
Inden for autosadelmagerområdet foretages opbygning af nye lofter og sidebeklædninger,
installering af airbags, selestrammere og sæder til personbiler, lastbiler, fly og skibe.
Materialerne er ofte naturprodukter fra Fjernøsten. Der anvendes også i større omfang syntetiske
materialer.
Inden for gardindekoratørområdet foretages alle former for dekoratørarbejder i såvel private
boliger, på kontraktmarkedet som til teaterdekorationer og renoveringsopgaver i gamle
bygninger ud fra stilistiske overvejelser. Materialerne der anvendes varierer afhængigt af
opgave fra naturprodukter fremstillet i hånden til moderne materialer fremstillet industrielt.
Dette jobområde udføres hovedsageligt af faglærte møbelpolstrere, autosadelmagere,
gardindekoratører og ufaglærte.
Typiske arbejdspladser inden for jobområdet
• Den lille tapetserermester i traditionelle håndværksmæssige enkeltmandsvirksomheder der
mest er baseret på ompolstring, renovering og fremstilling af prototyper. Der arbejdes også
med klassikere som "Ægget" og andre modeller i skum materialer. De traditionelle
arbejdsopgaver udføres for private, teatre, TV- selskaber, koncertsale, og slotte m.v.
• Små og mellemstore virksomheder baseret på egne modeller og arkitekttegnede møbler og ny
polstring af inventar til skibe.
• Den lille autosadelmagermester i traditionelle og industrielle håndværksmæssige
enkeltmandsvirksomheder med få ansatte, der mest arbejder med sæder, installering af
airbags og interiør til biler, lastbiler, toge samt ompolstring og renovering af gamle
automobiler, arbejdet omfatter ligeledes bådkalecher og presenninger af forskellige typer.
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• Små og mellemstore autosadelmagervirksomheder der har specialiseret sig i sæder til busser
og fly som nicheproduktion/underleverandører inden for branchen.
• Gardinforretninger/varehuse/møbelforretninger med gardinafdeling og systue, der vejleder,
tager mål og opsætter gardiner for private og også inden for teater, tv, koncertsale, slotte mv.
Mange af gardinafdelingerne arbejder også med prototyper og renovering.
Boligmonteringsfagene er opdelt i traditionel og industriel produktion.
I produktionsplanlægnings og sagsbehandlingsfunktionerne anvendes IT og CAD/CAM og
almindelige tegnerekvisitter. Den nye teknologi anvendes fortrinsvis i lidt større industrielle
virksomheder.
I fremstilling og produktionsprocessen anvendes luftværktøj, symaskiner, skærfe og
skæremaskiner og forskellige håndværktøjer og specialværktøjer.
Tendensen er at branchen flytter dele af produktionen til andre lande. Design og
produktudvikling foretages af virksomhederne herhjemme hvilket indebærer at der stilles større
krav til medarbejdernes kompetence på disse områder.
Branchen er afhængig af tidens mode og trend for såvel hjemmemarkedet som for
eksportmarkederne hvilket også stiller krav til medarbejdernes kvalifikationer.
Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet
Medarbejdere beskæftiget inden for boligmonteringsfagene har typisk følgende baggrund:
• Faglærte møbelpolstrere, autosadelmagere og gardindekoratører. Møbelpolstrer- og
autosadelmageruddannelserne er erhvervsuddannelser som har en varighed på 4 år,
gardindekoratøruddannelsen har en varighed 2 år 9 mdr. alle uddannelser afsluttes med
svendebrev.
• Ufaglærte medarbejdere der oplæres dels i virksomhederne og dels ved deltagelse i relevante
arbejdsmarkedsuddannelser.
Kønsfordelingen blandt medarbejderne inden for jobområderne har tidligere været udpræget
mandefag, men i dag er der flere kvinder indenfor fagene. Ligeledes bliver der som en
afspejling af samfundsudviklingen ansat flere og flere medarbejdere med anden etnisk
baggrund.
Produktionen hos den lille tapetsermester og autosaddelmager samt gardindekoratørerne er
typisk organiseret således at den enkelte medarbejder udfører alle opgaver fra kundekontakt til
færdig aflevering af produktet.
Medarbejderprofilen i de små og mellemstore virksomheder kan beskrives ved at medarbejderne i
større udstrækning kvalificeres til at bestride en eller flere jobfunktioner i virksomheden. Ofte
arbejdes med dubleringsordning hvor en medarbejder kan træde i en andens sted ved dennes fravær.
Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet
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I traditionelle møbelpolstrings-, autosadelmager- og gardindekorationsvirksomheder er det som
hovedregel virksomhedsejeren selv, der tager imod ordrer, bekræfter disse samt foretager indkøb og
styring af materialer.
Arbejdet udføres hovedsagligt af medarbejdere, der typisk arbejder selvstændigt og oftest alene.
Medarbejderne træffer selvstændige beslutninger, samt sikrer kvaliteten af eget arbejde. Under
fremstillingsprocessen er der ofte direkte kontakt mellem medarbejderen og kunden.
I virksomheder med industriel fremstilling gennemføres overordnede produktionsplanlægningsog sagsbehandlingsfunktioner overvejende fysisk adskilt fra de øvrige arbejdsopgaver i
jobområdet. Fra den egentlige planlægningsfunktion videregives de overordnede rammer for
arbejdets udførelse videre til arbejdslederen, som derefter formidler til de der skal udføre
arbejdet. Detailplanlægning og ordreafvikling styres ofte af medarbejderne ved hjælp af PC´ere
placeret i produktionen.
Arbejdet udføres enten i selvstyrende grupper, i grupper med en gruppeleder eller enkeltvis.
Arbejdet kvalitetssikres efter anvisninger og regler samt virksomhedens udstukne regler.
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
Design og produktudvikling, prototypefremstilling
Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet
Kompetencen omfatter design, produktudvikling og prototypefremstilling.
Der varetages forskellige arbejdsopgaver som f.eks. opbygning og modellering i forhold til
forskellige steltyper, farvesammensætning, skitsetegning, vurdering af skums, tekstilers og
lædervarers egenskaber og anvendelse, indkøb af materialer og udstyr m.v.
Arbejdet sker under iagttagelse af de nødvendige sikkerheds- og miljøforskrifter.
Kvalitetssikring af produktet sker under hensyn til det færdige produkts holdbarhed, f. eks. i forhold
til afprøvning og efterfølgende certificering af møblet. Kvalitetssikring sker endvidere i forhold til
lovgivning og regler om produktansvar i de forskellige afsætningsområder.
Teknologi og arbejdsorganisering
Medarbejdere der arbejder med prototypefremstilling, produktudvikling og design, arbejder
selvstændigt eller i grupper. Medarbejderne skal være omstillingsparate og have betydelige
samarbejdsevner.
I de industrielle virksomheder, foregår design og produktudvikling i specielle
udviklingsafdelinger. I de mindre og traditionelle virksomheder er design og udvikling ofte en
del af det daglige arbejde i forbindelse med servicering af et lille, men kvalitetsbevidst
kundesegment.
Branchen er inde i en løbende rationaliseringsproces der indebærer indførelse af højteknologisk
produktionsudstyr samt informationsteknologi til udviklingsopgaver. Til tegne- og
skitseringsarbejdet anvendes IT, CAD/CAM, og almindelige tegnerekvisitter. Ved formgivning og
modelfremstilling anvendes fagets almindelige maskiner og håndværktøjer.
Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks.
certifikatkrav
Ingen særlige krav.
Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet
Kompetencen er som helhed tilstede, i nogle tilfælde hos den enkelte medarbejder, og i andre
sammenhænge hvor den enkelte indgår i en gruppe vil kompetencen dækkes fuldt ud af gruppen.
I mindre virksomheder ligger kompetencen på enkeltpersoner med relevant erhvervserfaring.
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
Polstring af siddemøbler, stole og sofagrupper
Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet
Kompetencen omfatter polstring af siddemøbler, stole og sofagrupper.
Der varetages forskellige arbejdsopgaver som f.eks. opbygning og polstring af forskellige steltyper,
industriel bearbejdning på hel- og halvautomatiske maskiner, fremstilling og anvendelse af modeller
m.v.
Områdets opgaver udføres med kendskab til formgivning og brug af materialetyper og –valg og på
baggrund af tegninger, tekniske specifikationer og beskrivelse af produktet. Under udførelsen
anvendes der håndværktøjer, specialværktøjer, skumsave, skæremaskiner og forskellige symaskiner,
samt CAD/CAM.
Arbejdet udføres sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ud fra gældende regler.
Teknologi og arbejdsorganisering
Medarbejderen der udfører arbejdet ved polstring og ”opbygning” af siddemøbler arbejder
selvstændigt eller i grupper. Medarbejderne skal være kvalitetsbevidste og have samarbejdsevner.
Medarbejderne skal have et bredt kendskab til branchen således at den enkelte kan overskue
hele produktionsforløbet og kan arbejde selvstændigt og serviceminded og udvise
omstillingsparathed.
Inden for den industrielle produktion anvendes for det meste alm. maskiner og specialmaskiner
samt IT og CAD/CAM. I de små enkeltmandsvirksomheder arbejdes der ud fra håndværks
mæssige traditioner og ofte med brug af specielle håndværktøjer
Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks.
certifikatkrav
Ingen særlige krav.
Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet
Kompetencen er vidt udbredt inden for jobområdet, i nogle tilfælde hos den enkelte medarbejder,
og i andre sammenhænge hvor den enkelte indgår i et team/gruppe vil kompetencen dækkes fuldt
ud af teamet/gruppen.
I mindre virksomheder ligger kompetencen på enkelt personer med relevant erhvervserfaring.
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
Udførelse af gardindekorationer
Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet
Kompetencen omfatter udførelse af gardindekorationer og reparation eller renovering for private,
teatre, koncertsale, slotte og lign.
Der varetages forskellige arbejdsopgaver som f.eks. alm. gardinophængning, specialmontering,
mørklægning, solafskærmning, udførelse af teater- og TV-dekorationer, fremstilling og anvendelse
af modeller m.v.
Udførelse af gardindekorationer, tager udgangspunkt i medarbejderens kendskab til stilperioder,
materialer, tekstiler, farvesammensætning og rummets arkitektur. Arbejdets udførelse bygger på
håndværksmæssige traditioner.
Arbejdet sker under iagttagelse af de nødvendige sikkerheds- og miljøforskrifter.
Teknologi og arbejdsorganisering
Medarbejderen der udfører arbejdet ved gardindekorationer arbejder selvstændigt eller i grupper.
Medarbejderne skal være kvalitetsbevidste og serviceminded og have samarbejdsevner.
Medarbejderne skal have et bredt kendskab til stilhistorie og materialer, således at den enkelte kan
overskue konsekvensen af materialevalg og farvesammensætning i forhold til rummets arkitektur.
Medarbejderen skal kunne arbejde selvstændigt og udvise omstillingsparathed. Der er behov for
kendskab til andre fagområders materialer og traditioner.
Inden for den industrielle produktion anvendes for det meste alm. maskiner og specialmaskiner
samt IT og CAD/CAM. I de små enkeltmandsvirksomheder arbejdes der for det meste ud fra
håndværksmæssige traditioner og ofte med brug af specielle håndværktøjer.
Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks.
certifikatkrav
Ingen særlige krav.
Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet
Kompetencen er til stede hos den enkelte medarbejder i varehuse, specialforretninger og
salgsbusser.
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
Udførelse af stole / interiør til automobiler, lastbiler, busser og flysæder
Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet
Kompetencen omfatter fremstilling, reparation og renovering af stole og interiør i automobiler,
lastbiler, busser og fly.
Der varetages forskellige arbejdsopgaver som f.eks. opbygning og polstring af forskellige steltyper,
fremstilling og anvendelse af modeller, testning og fejlfinding samt udbedring af airbaganlæg og
selestrammere m.v.
Der kræves kendskab til anvendelse af tekstiler, skum og lædervarer samt tekniske anordninger.
Områdets opgaver udføres på baggrund af tegninger, EU-standarder, tekniske specifikationer og
beskrivelse af produktet. I fremstilling af autostole anvendes der håndværktøjer og forskellige
symaskiner samt IT.
I dele af fremstillingen anvendes der også specialværktøjer, skumsave, skæremaskiner og
skærfemaskiner. Man arbejder ud fra traditionelle og industrielle metoder.
Arbejdet sker under iagttagelse af de nødvendige sikkerheds- og miljøforskrifter.
Teknologi og arbejdsorganisering
Medarbejderen der udfører arbejdet omkring stole/interiør arbejder selvstændigt eller i grupper.
Medarbejderne skal være kvalitetsbevidste og have samarbejdsevner.
Medarbejderne skal have et bredt kendskab til branchen således at den enkelte kan overskue
hele produktionsforløbet og kan arbejde selvstændigt og serviceminded og udvise
omstillingsparathed.
Inden for den industrielle produktion anvendes for det meste alm. maskiner og specialmaskiner
samt IT og CAD/CAM. I de små enkeltmandsvirksomheder arbejdes der for det meste ud fra
håndværksmæssige traditioner og ofte med brug af specielle håndværktøjer.
Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks.
certifikatkrav
Ingen særlige krav.
Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet
Kompetencen er vidt udbredt inden for jobområdet, i nogle tilfælde hos den enkelte medarbejder
og i andre sammenhænge hvor den enkelte indgår i et team/gruppe vil kompetencen dækkes fuldt
ud af gruppen.
I mindre virksomheder ligger kompetence på enkelt personer med relevant erhvervserfaring.
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Aktuelt tilkoblede mål
Niveau kan angives ved enkeltfag.
Nummer, niveau og titel

EUU Varighed
i dage
Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
AD
2,0
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
AP
10,0
Bundsystemer til polstermøbler
AH
2,0
Værktøj til bundsystemer i polstermøbler
AH
2,0
Materialer til bundsystemer i polstermøbler
AH
1,0
Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler
AH
1,0
Fremstillig af skabeloner til polstermøbler
AH
1,0
Fremstilling af skæreplaner til polstermøbler
AH
1,0
Tilskæring af betræk til siddemøbler
AH
2,0
Opbygning og polststring af siddemøbler
AH
3,0
Symaskiner og værktøjer til fremstilling af betræk
AH
2,0
Syning af pudebetræk til siddemøbler
AH
1,0
Syning af møbelbetræk til siddemøbler
AH
2,0
Traditionel polstring i håndværksvirksomheder
AH
5,0
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job
AD
2,0
Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job
AD
2,0
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
AD
2,0
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD
2,0
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP
3,0
Introduktion til et brancheområde (F/I)
AP
40,0
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
AP
40,0
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
AP
3,0
Traditionel læderpolstring og dybdehæftning
AH
5,0
Tæppetøj og måtter til kabine
AH
5,0
Vedligehold, renovering af læder- og polstermøbler AH
5,0
Solafskærmning, motorisering og reparation
AH
2,0
Kompliceret solafskærmning
AH
2,0
Tekstiler, farvelære og stofforbrug til gardiner
AH
2,0
Programmering af motoriseret solafskærmning
AH
1,0
Arbejdsmiljø i træindustrien
AH
5,0
Fremstilling og reparation af presenninger
AH
2,0
Skabelontryk på møbelstoffer
AH
2,0
Tryk på møbelstof ved brug af rapportsystemer
AH
3,0
Praktik for F/I
AP
48,0
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
AA
2,0
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
AA
3,0
Selvevaluering i produktionsgrupper
AA
2,0
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD
5,0
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
AD
5,0
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
AA
5,0
Kunde/leverandørforhold for operatører
AA
1,0
Teambuilding for selvstyrende grupper
AA
2,0
Værdibaserede arbejdspladser
AA
2,0
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
AA
3,0
Brug af pc på arbejdspladsen
AD
3,0
Dansk som andetsprog for F/I, basis
AP
40,0
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
AP
40,0
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
AP
40,0
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
AF
1,0
Den personlige uddannelses- og jobplan
AA
2,0
Grundlæggende faglig regning
AP
2,0
Grundlæggende faglig matematik
AP
3,0

Tilknyttet i perioden

40003
40137
40298
40299
40300
40301
40302
40303
40304
40305
40306
40307
40308
40324
40390
40391
40392
40503
40532
40533
40534
40535
40546
40777
40970
40971
40972
40973
40974
42204
42835
42867
42868
43343
43937
43938
43979
44978
44979
45362
45363
45365
45368
45370
45565
45572
45573
45574
45917
47632
47668
47669

29-01-2010 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
01-02-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
01-02-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
26-06-2008 og fremefter
01-07-2013 og fremefter
18-08-2008 og fremefter
18-08-2008 og fremefter
01-07-2013 og fremefter
04-05-2009 og fremefter
04-05-2009 og fremefter
04-05-2009 og fremefter
04-05-2009 og fremefter
26-06-2008 og fremefter
25-05-2010 og fremefter
25-05-2010 og fremefter
10-12-2009 og fremefter
10-12-2009 til 30-09-2013
10-12-2009 til 30-09-2013
10-12-2009 og fremefter
17-03-2008 og fremefter
25-05-2010 og fremefter
25-05-2010 og fremefter
25-05-2010 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
18-08-2008 og fremefter
18-08-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
01-07-2013 og fremefter
01-07-2013 og fremefter
18-08-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
18-08-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
11-03-2008 og fremefter
01-07-2013 og fremefter
01-07-2013 og fremefter
01-07-2013 og fremefter
01-07-2013 og fremefter
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Nummer, niveau og titel
47670
47671

Faglig læsning
Faglig skrivning

EUU Varighed
i dage
AP
2,0
AP
3,0

Tilknyttet i perioden
01-07-2013 og fremefter
01-07-2013 og fremefter

