
Hænder og huse
Bliv efteruddannet i 
gammelt håndværk



Hænder og huse 
 
Hænder og Huse er et samarbejdsprojekt mellem fem museer* i Region 
Midtjylland og uddannelsesinstitutioner.  Projektet skal dels øge de unges 
interesse for håndværkeruddannelser og dels sikre at nødvendige, historiske 
kompetencer ikke går tabt.   
 
Hænder og huse er et tilbud om bygningsrestaureringskurser for bygnings-
arbejdere såvel svende som lærlinge. Kurserne gennemføres som AMU og 
erhvervsrettet påbygning for lærlinge.  
 
Undervisningen foregår på Hjerl Hede museum og deltagerne indkvarteres 
i museets smukke og hyggelige bjælkehuse. Projektet er støttet af Region 
Midtjylland. Læs mere på hjerlhede.dk  
 
* Ringkøbing-Skjern Museum, Hjerl Hede, Museum Midtjylland, Danmarks Industri Museum og  

Glud museum.



Tømrer -og murer restaurering af bindingsværk 
Fagkode 47814  Kviknummer 478140218  
10 dage 
 
Deltageren kan medvirke til restaurering af bevaringsværdige bindings-
værkbygninger med respekt for materialer, byggestil, egnspræg, teknikker 
samt med kendskab til bygningsreglementet og fredningsbestemmelser 
og sikre vedligehold og bevaring af historiske bygninger i samarbejde med 
andre fag samt vejlede bygherrer om praktiske løsninger. 



Beklædning af tage og facader med træspån 
Fagkode 48396  Kviknummer 483960318 og 483960418 
5 dage  

 
Deltagerne kan fremstille og montere savskårne og håndhuggede spån til  
anvendelse i restaureringsprojekter og nybyggeri og kan således vurdere 
træets tilstand i spånbeklædning, planlægge vedligehold og reparation, 
vælge træsort og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdet, dimensionere spån, 
montere spån i samarbejde med andre fag samt vejlede bygherrer om 
praktiske løsninger.  
 



Restaurering af tavl i bindingsværk   
Fagkode 44671  Kviknummer 446710318 og 446710418  
3 dage 

 
Deltagerne kan restaurere tavl i bindingsværk i henhold til kvalitative 
og æstetiske krav samt gældende bygge-, miljø, og arbejdsmiljøregler. 
Deltagerne kan vurdere eksisterende murværk opført som bindingsværk for 
så vidt angår alder, konstruktion og arkitektur med henblik på restaurering. 
Deltagerne kan registrere svampeskader. Deltagerne kan udmure tavl og 
hertil vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj. Deltagerne kan vejlede 
kunden/bygherren om vedligeholdelse af restaureret murværk opført som 
bindingsværk.



Traditionelle tømrersamlinger 
Fagkode 40263  Kviknummer 402630318 og 402630418  
2 dage 

 
Deltagerne kan udføre samlinger af traditionelle trækonstruktioner i for-
bindelse med renovering/restaurering, under hensyn til gældende lovgivning 
om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger.

Historiske malematerialer   
Fagkode 47950  Kviknummer 479500318  
1 dag 
 
Deltagerne kan med respekt for materialer, byggestil, egnspræg og teknikker 
medvirke til at vedligeholde og bevare alle malede og overfladebehandlede 
flader i historiske bygninger.  
 



Anvendelse af en bygnings stilhistorie ved restaurering 
Fagkode 48034  Kviknummer 480340318  
4 dage 

 
Deltageren kan aflæse en bygning og dens til- og ombygninger og placere 
den i en stil- og tidshistorisk sammenhæng. 

Kendskab til arkitektoniske linjer i byggeriet  
Fagkode 42843  Kviknummer 428430318  
3 dage 

 
Deltageren kan analysere en konkret bygning og forstå linjerne i bygningens 
stil, materialer og detaljer ud fra kendskab til forskellige tiders byggeskik og 
arkitektur og kan vurdere, om der tages  hensyn til dette ved reparation, om- 
og tilbygning. 



Erhvervsrettet påbygning 

Traditionelle træsamlinger 
Fagnummer erhvervsrettet påbygningsfag 10213  

Deltagerne vil lære at opsnøre og udføre traditionelle tømmerkonstruktioner, 
samt udføre opgaver med traditionelle træsamlinger ud fra kendskab til 
arbejdsmiljø og sikkerhed.  

Gennemføres i uge 44/2018 

Vægkonstruktioner - rundtømmer 
Fagnummer erhvervsrettet påbygningsfag 15518 

På kurset arbejdes der med udførelse af vægkonstruktioner i rundtømmer 
under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og 
byggeri samt relevante anvisninger.  

Vægkonstruktioner - timberframing 
Fagnummer erhvervsrettet påbygningsfag 15519 

På kurset vil der blive arbejdet med udførsel af vægkonstruktioner i timber 
framing under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø 
og byggeri samt relevante anvisninger. 

Disse to fag gennemføres samlet i uge 45/2018 





Praktiske oplysninger

Kursussted 
 
Hjerl Hede 
Hjerlhedevej 14 
7830 Vinderup

Kursusperiode og deltagerbetaling 
 
29.10 – 09.11. 2018 
Daglig undervisningstid kl. 08.00 - 15.45  
Deltagerbetaling kr. 118,00 pr. dag for personer indenfor målgruppen.  
Deltagerbetaling ca. kr. 1.000 pr. dag for personer udenfor målgruppen – 
afhængig af kursustype. (Nøjagtig pris kan ses ved tilmelding).

Erhvervsrettet påbygning  
 
Bygningslærlinge kan vælge fagene 10213, 15518 og 15519 som erhvervsrettet 
påbygning.

Forplejning 
 
Formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe, kr. 160,00 pr. person pr. dag  
Aftensmad kr. 120,00 pr. person pr. dag.



Indkvartering 
 
Indkvartering  (foto nederst på siden) og morgenmad er gratis for personer 
indenfor AMU-målgruppen (dvs. ikke afsluttet uddannelse ud over 
erhvervsuddannelsesniveau, og min. 60 km. fra bopæl til kursussted).  
For lærlinge gælder de almindelige betingelser for indkvartering.  
For andre kr. 500,- 
 
 
Tilmelding 
 
Tilmelding foretages via www.efteruddannelse.dk. 
Benyt de angivne kviknumre. 
 
Tilmelding til Erhvervsrettet påbygning på mail til lka@skivecollege.dk



Tømrer

Kongsvingervej 1 · 99 14 14 14 
skivecollege@skivecollege.dk

Lis Kjølhede Andersen 
Elev- og kursusadministration 
lka@skivecollege.dk 
99 14 92 14

Jens Høffner 
Uddannelsesleder 
jho@skivecollege.dk 
99 14 92 78

18. september 2018


