
Ansøgning om afkortning af uddannelsestiden 
i specialet (vælg fra listen):   tilknyttet skole (vælg fra listen): 

Ansøger 

Navn Fødselsdagsdato 

Adresse Postnr. og by 

Tlf. nr. E-mail 

Praktikvirksomhed 

Navn CVR-nr. 

Adresse Postnr. og by 

Kontaktperson 

Tlf.nr. E-mail 

Tidligere uddannelse 

Erhvervsuddannelse (uddannelse og speciale) 

Anden uddannelse 

Efteruddannelse (AMU) 

Erhvervserfaring (dokumentation beskæftigelse skal vedlægges)
Periode eller årstal Virksomhedsnavn Kort arbejdsbeskrivelse 

Følgende er vedlagt ansøgningen (sæt X): 
Erhvervsskolens kompetenceafklaring med vurdering af praktik- og skoleforløb 
Startdato for uddannelsesforløb med kopi af eventuel uddannelsesaftale 
Relevante skole-/eksamenspapirer, beviser fra efteruddannelseskurser og lignende 
Anden relevant dokumentation (afgangsbeviser fra folkeskolen er ikke relevante) 

Accept for afkortning af uddannelsestiden Accept for afkortning af uddannelsestiden 
Elevens underskrift: Praktikvirksomhedens underskrift:

Den samlede ansøgning om nedsættelse af uddannelsestiden sendes elektronisk til bygud@bygud.dk eller 
med post til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV. 

Oplysningerne i denne ansøgning behandles iht. ”Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser” og 
databeskyttelsesforordningen. Ansøgningen gemmes elektronisk og slettes 6 mdr. efter du er udlært. 
Byggeriets Uddannelser kan, iht. bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser §41 stk. 3, videresende din 
ansøgning til behandling i det lokale uddannelsesudvalg.
Hvis du mener at behandlingen af dine oplysninger i ansøgningen er i strid med persondataforordningen, 
kan du klage til Datatilsynet.



TRÆ OG TRÅDARBEJDE
 a. Opsætning af trådhegn 
 b. Opsætning af træhegn/læhegne 
 c. Opsætning af pergola m.v. 

BESKÆRING VINTER/SOMMER
 a. Udtynding af busketter 
 b. Solitære træer 
 c. Buske 
 d. Roser 
 e. Stedsegrønne 

PLEJE ANLÆG
 a. Vedl. Af haveanlæg 
 b. Vedl. af grønne områder 
 c. Hækklipning 
 d.  Gødningsudbringning samt mæng-

deberegning. 

UKRUDTSBEKÆMPELSE
 a. Ukrudtsbekæmpelse, manuel 
 b. Ukrudtsbekæmpelse, kemisk 
 c. Gasafbrænding 
 d. Flisudlægning 
 e. Dækafgrøder 

BRUG AF MASKINER
 a. Kædesav 
 b. Fræser 
 c. Vibratorplade 
 d. Vinkelsliber 
 e. Plantebor 
 f. Græsslåmaskine 
 g. Såmaskine 
 h. Vibrationstromle 
 i.  Alm. vedligehold af maskiner,  

olieskift m.m. 

OPMÅLING/AFSÆTNING
 a. Opmåling 
 b. Afsætning 
 c. Nivellering 
 d. Arbejde efter tegning 
 e. Jordberegning 

STEN OG FLISER, sætning og lægning
 a. Flisebelægning 
 b. Støttemure 
 c. Trapper 
 d. Kantsten 
 e. Klinker  
 f. Knoldebrosten / piksten 
 g. Chaussésten / mosaikbrosten 
 h. Kørebanebrosten 
 i.  Udlægn. perle- / ærte- og nøddesten  

el. skærver 

BEFÆSTELSESARBEJDE
 a. Dimensionering af befæstelser 
 b.  Opbygning af bundsikring og  

bærelag 
 c. Opbygning af grusstier 
 d. Opbygning af befæstelse i asfalt 

PLANTEARBEJDE
 a. Jordbearbejdning 
 b. Planter, modtagelse og opbevaring 
 c.  Plantning af roser, prydbuske,  

stauder og lign. 
 d. Solitære træer, bl.a. opbinding 
 e. Sommerplantning og løg 
 f. Hækplantning 

GRÆSETABLERING
 a. Jordbearbejdning 
 b. Finplanering 
 c. Græssåning 

GRÆSPLEJE
 a. Klipning 
 b. Vertikalskæring 
 c. Luftning 
 d. Græstørvsarbejde 
 e. Gødning 

BEHANDLING AF OVERFLADEVAND
 a.  Overfladeløsninger og standardfald i  

rørdimension ø 110 mm og ø 160 mm 
 b.  Brønde, sætning, linjeafvanding 

og vandrender 
 c.  Lægning af kloakledning 
 d.  Opfyldning, tildækning og komprime- 

ring af ledningsgrav 
 e.  Tilslutning til brønd og ledninger 
 f.  Regulering og understøttelse af riste  

og dæksler 

Elevens aktivitetsoversigt
– afkrydses efterhånden, som der er rimelig fortrolighed med delemner med de faglige temaer
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