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1. Hvorfor dette nye koncept? 
Nu har du som vejleder muligheden for at sætte den rette person i gang med et praktisk orienteret Trainee-
forløb, der hjælper med at løse en såvel personlig, som samfundsmæssig udfordring: 

Målet er at hjælpe personer, der endnu ikke har valgt karriere i retning af en erhvervsuddannelse, men som 
kan få en faglig og menneskelig succes i et praktisk orienteret Trainee-forløb, og et meningsfuldt job 
bagefter. 

Målet er på samme tid at forbinde tagdækkervirksomheder, der mangler arbejdskraft både nu og i de 
kommende år, med personer der har interesse for branchen. 

Phønix Tag Materialer har kontaktet en række af de tagdækkervirksomheder, som vi arbejder sammen 
med. Virksomhederne er positive og har underskrevet hensigtserklæringer med det formål at tage en 
trainee-elev, i håbet om at forløbet kan føre til individuelt tilrettelagt uddannelse efter aftale mellem 
tagmester og trainee.  

Samtidig er det også en mulighed for den resterende del af branchen, at deltage i projektet.  

Derfor stiller konkrete virksomheder praktikpladser klar over det meste af landet. Jobmulighederne i faget 
er rigtig gode, og det er muligt senere at læse videre på erhvervsskolen, eller andre uddannelser og at få 
merit på dele af forløbet.  

 

2. Hvem er målgruppen? 
Målet er som nævnt at hjælpe personer, der endnu ikke har valgt karriere i retning af en 
erhvervsuddannelse, men som kan få en faglig og menneskelig succes i et praktisk orienteret Trainee-
forløb, og et meningsfuldt job bagefter. 
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En række borgere er trætte af skolebænken, de har måske haft et eller flere uheldige forløb og er ikke 
ressourcestærke. Undervejs i skoleforløbet har de måske oplevet nederlag, og de er derfor endnu ikke klar 
til en lang erhvervsuddannelse. 

Trainee-forløbet er relevant for de borgere, der ikke tænder på bøger og skoleundervisning, men til 
gengæld vil brænde for et selvstændigt job og uddannelse, der stiller krav om, at man bruger sine hænder. 

Målgruppen er ligeledes personer, som enten har afbrudt anden håndværksmæssig uddannelse, er 
ufaglært eller som har lyst til brancheskift. 

Der indgår teori i vores trainee-forløb, men vi er sikre på, at rigtigt doseret og praksisnær teori giver god 
mening, når eleven straks får lov til at bruge den i praksis. 

 

3. Hvad er udbyttet for en Trainee? 
Foruden den faglig udvikling finder vi det også meget vigtigt, at vi under forløbet arbejder med den enkelte 
deltagers personlige udvikling. 

Der vil under hele forløbet blive gjort en aktiv indsats for at skabe et godt fællesskab på holdet og et 
netværk for fremtiden.  

Vi er bevidste om, at forløbet også skal rumme gode fritidsaktiviteter og sjove oplevelser. Derfor 
samarbejder vi med Vejen Idrætscenter, der stiller en lang række fritidsaktiviteter til rådighed og vi sikrer, 
at de unge ikke overlades til sig selv under de skoleperioderne i Vejen. 

Med dette projekt vil vi alt i alt gerne tilbyde eleverne et traineeforløb med: 

o Praktik 
o Personlig udvikling  
o Elementær boglighed, som kan bruges i praksis 
o Forståelse for det, at arbejde sammen med andre 
o Gode jobmuligheder 
o Muligheden for at blive del af et arbejdsfællesskab 

 

4. Hvem skal du vælge 
Det er vigtigt at du vælger personer, der passer til forløbet, så det bliver en succes for alle parter og ikke 
mindst Trainee-eleven.  

Det skal fra starten blive en succes for praktikvirksomhederne, så virksomhederne kommer tilbage og 
efterspørger en ufaglært medarbejder eller en elev mere. 

Det er vigtigt at den kommende Trainee-elev har ”hænderne godt skruet på”, så vedkommende kan udføre 
og føle stolthed ved et godt håndværk.  

Den rette person har evnerne, nysgerrigheden, lysten til at lære nyt og er klar til at samarbejde i et team 
med gode kolleger. 

Det er vigtigt at en kommende Trainee ikke er bange for at arbejde i højderne (de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger er naturligvis på plads, og viden om disse er også en del af forløbet). 

Ligeledes er det vigtigt at personen ikke er bange for at bevæge sig rundt på stilladser og stiger. 
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En potentiel Trainee-elev skal kunne arbejde effektivt 32 - 37 timer om ugen. Og det er en nødvendighed, 
at man er mødestabil og villig til at gøre en indsats for dette overfor mester og kolleger. 

Den kommende Trainee-elev kender forventeligt ikke tagdækkerfaget og mulighederne. Interessen og 
begejstringen kan vækkes hos den rette person. Derfor ønsker vi at I som jobcenter, vil forsøge at gøre 
personer engageret i muligheden, og blive afklaret om, hvad branchen er og hvilke krav, vilkår og 
muligheder, der er. 

Som vejleder kan du få viden om branchen og arbejdsopgaverne ved at ringe til kontaktpersonerne, nævnt 
til sidst i denne vejledning. 

Er du interesseret i at høre eksempler på succeshistorierne, er du meget velkommen til at kontakte os. 

 

5. Hvem står bag projektet? 
Phønix Tag Materialer har efter et ønske fra branchens virksomheder udviklet dette trainee-forløb. 
Det er sket i et nært samarbejde med og input fra repræsentanter fra Beskæftigelsessystemet, 
tagdækkerbranchen, uddannelsesinstitutioner og kommuner, der også indgår i projektets styregruppe. 
 

 Arbejdsmarkedskontor Syd - Odense 
 Jobservice Danmark 
 Tagdækker-uddannelsen på Learnmark, Horsens 
 Tagdækkervirksomheder fra hele landet 
 Byggeriets organisationer 
 En række store danske producenter af byggematerialer 
 Vejen Idrætshotel 
 Coach BS Christiansen. 

 

6. Hvem står for undervisningen? 
Underviserne er højt kvalificerede folk med mange års erfaring og stor viden fra branchen. De kommer fra, 
produktionsvirksomheder, tagdækkervirksomheder, uddannelser og organisationer, herunder en 
professionel coach. 

På baggrund af de indledende forløb hos Phønix Tag Materialer, på skoler og hos større danske 
producenter af byggematerialer bliver Trainee-eleven klædt på til praktikperioderne ude hos 
tagdækkervirksomhederne.  

I praktikperioden bliver eleven af mester og svende oplært og støttet yderligere, under det daglige arbejde.  

Dette uddannelsesforløb er en rigtig god metode til at lære alle sider af faget. I kombination med teoretiske 
og praktisk skoleforløb undervejs får eleven en god oplæring i faget. 

  



5 

7. Hvad er målet for læring? 
Eleven lærer det grundlæggende om tagdækkerens håndværk hos Phønix Tag Materialer, på skoler og i 
tagdækkervirksomhederne: 
 

Praktiske færdigheder 

Eleven lærer at: 

 At udføre et godt håndværk 
 Sammensvejse tagpapprodukter 
 Montere befæstigelse 
 Udlægge isolering 
 Udføre inddækninger omkring gennemføringer og anvende tilbehør 

Faglig baggrundsviden: 

Eleven lærer at: 

 Finde de rigtige informationer i leverandørens anvisninger og i datablade 
 Kende fagets regler for varmt arbejde (DBI-vejledning 10, Del 1-2-3) 
 Forstå og læse tegninger 
 Sikre kvaliteten af eget arbejde, bl.a. via Smartphone. 

 

Eleven får kendskab til: 

 Hvordan man laver et godt håndværk  
 Hvordan man arbejder sikkert og sundt 
 Hvordan man arbejder med forskellige typer af produkter og materialer 
 Hvordan man fremstiller tagpap og andre relevante byggeprodukter 

 

Eleven får også kendskab til: 

 Overenskomsten mm 
 Organisationsopbygning og projektstyring 
 Samarbejd på tværs af brancher 

Personlig udvikling: 

Der arbejdes med elevens personlige udvikling: 

 Hvordan man arbejder sammen med andre faggrupper på større byggepladser. 
 Hvordan man bliver en del af et sjak/team med fokus på sammenhold og indbyrdes tillid. 
 Et teambuilding-forløb med den kendte coach BS Christiansen. 
 Andre personlige udviklingsforløb. 
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8. Hvad indeholder uddannelsen – i detaljer? 
Skole/virksomhed Indhold og mål Arbejdsforhold og 

undervisning 
Ca. antal  
uger 

Prøvepraktik hos 
virksomhed  
 

1. Under et indledende 
praktikforløb skal det afklares, 
om trainee og virksomhed 
matcher 

Hos den lokale 
tagdækkervirksomhed 

1-2 

Første skoleophold 
Phønix Tag Materialer 
m.fl., (med overnatning) 

1. Opstart 
2. Brandkursus og varmt arbejde 
3. Arbejdsmiljø, sikkerhed og 

sundhed 
4. Besøg på byggeplads 
5. Faldsikring 
6. Svejse- og snitteknik 
7. Lægning af tagpap 
8. Kommunikation/samarbejde 

Undervisning og 
praktisk arbejde med 
produkterne hos 
Phønix Tag 
Materialer, på skoler, 
og byggeplads. 

2 

Praktik på 
tagdækkervirksomhed 
(samme virksomhed) 

1. Du bliver en del af sjakket i en 
virksomhed 

2. Du arbejder praktisk på 
arbejdspladsen 

3. Du får vejledning af mester og 
svende 

Ude på 
arbejdspladserne 

2 

Andet skoleophold: 
Phønix Tag Materialer 
m.fl., (med overnatning) 

1. Vi følger op på praktikforløbet 
2. Inddækning og afslutning med 

metal. 
3. Lægning af tagpap 
4. Besøg hos 

producenter/workshops 
5. Ergonomi 
6. Personlig udvikling/åbent 

værksted 

Undervisning og 
praktisk arbejde med 
produkterne hos 
Phønix Tag 
Materialer, på skoler 
og hos producenter af 
byggematerialer 

2 

Tagdækkervirksomhed 
(samme virksomhed) 

Arbejdet i praktikforløbet fortsætter Ude på 
arbejdspladserne 

2 

Tredje skoleophold: 
Phønix Tag Materialer 
m.fl., (med overnatning) 

1. Vi følger op på praktikforløbet 
2. Rulle- og bukkestillads 
3. Personlig udvikling/åbent 

værksted 
4. Mekanisk fastgørelse 
5. Teambuilding med coach BS 

Christiansen 
6. Mentor og mentee dag 
7. Uddeling af diplomer  

Testcenteret hos 
Phønix Tag Materialer 

2 

Tagdækkervirksomhed Arbejdet i forsætter i individuelt 
tilrettelagt forløb ordinært 
beskæftigelse eller ordinært 
uddannelse EGU, Ny mesterlære 
m.m.   

Ude på 
arbejdspladserne 

individuelt 

OBS! Der tages forbehold for placering af konkret indhold i skoleophold, da uddannelsesinstitutionen kan 
have behov for flytning af enkelte kursusforløb. Projektets samlede indhold ændres ikke. 
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9. Hvordan er økonomien? 
Udgifter for Tagdækker Traniee forløbet udgør, i hele perioden inkl. AMU kurser 17.517,40kr. ”eksklusiv 
transportudgifter til og fra Vejen 1 gang ugentligt samt arbejdstøj”. Jobcenter aftaler med arbejdsgiver, 
hvem der afholder udgift til arbejdstøj og sikkerhedssko under skole og virksomhedspraktikperioderne. 
Arbejdstøj samt sikkerhedssko skal anskaffes inden forløbets opstart. 

Der er aftalt løbende stop af betaling ved afgang fra Traniee forløbet. Jobcentrene har udgiften til de 
kursusforløb borgeren er påbegyndt, men ikke ved de efterfølgende hvis borgeren afmeldes Traniee forløbet 
i under forløbet. 

For borgere placeret i andre LAB målgrupper end ”2.1 Ledige dagpengemodtager”, vil der skulle bevilliges 
mentor timer. Mentor timerne skal bevilliges, for at borgeren via direkte personlig støtte kan fastholdes i 
aktivitet, virksomhedspraktik og uddannelsesforløb.  

Ydermere bliver borgerne også støttet med forhold der ligger uden for praktikvirksomheden/ 
uddannelsesinstitutionens timetal og pædagogisk støtte, under opholdet på både campuscenteret og de to 
virksomhedspraktikperioder.  

Formålet med at bevillige mentor timer for hele forløbet er, at understøtte den beskæftigelsesrettede 
indsats omkring Tagdækker Traniee forløbet. Mentorstøtten gives 24 timer i døgnet og ligger ud over den 
pædagogiske støtte, som uddannelsesudbyder sædvanligvis forventes at varetage, med fokus på det 
beskæftigelsesfremmende formål med ordinært job og uddannelse. 

Bevillingen berammes til 5 timer pr. uge, til en time sats af 490kr. bevillingen tildeles Phønix Tag Materialer 
A/S, Vester Allé 1A, 6700 Vejen, Uddannelsesansvarlig Casper Bechgaard Kristensen, Mobil 4064 5248, E-
mail cbk@phonixtagmaterialer.dk og vil løbe i perioden fra den 23.03.2020 – 29.05.2020.  

Udgifter til overnatning inkl. morgen, frokost og aftensmad i indlagte skoleperioder afholdes helt af Phønix 
Tag Materialer.    

 

10. Hvad kan du gøre som vejleder? 

 
1. Vi forventer at det enkelte tovholder jobcenter, i samarbejde med den lokale praktikvirksomhed, 

udsøger og afklarer relevante personer, så der findes det rigtige match til praktikvirksomheden. Denne 
periode ligger 4-7 uger før opstart af traineeforløb. Opstartsdato fremgår af tidsplan. 

 
2. Efter gensidig aftale mellem jobcenter, praktikvirksomhed og relevant person etableres 1-2 ugers 

prøvepraktik. Det kan blive relevant at etablere praktik for 2 personer, inden opstart af Tagdækker 
Trainee forløbet. Det skal sikres at relevant person har mulighed for deltagelse i Tagdækker Trainee 
forløbet. Denne periode ligger 1-3 uger før opstart af traineeforløb. Opstartsdato fremgår af tidsplan. 



8 

 
3. Ved aftale mellem jobcenter, praktikvirksomhed og relevant person, om deltagelse i Trainee forløbet, 

udarbejdes relevante papirer i forhold til deltagelse. Ved deltagelse via jobcenter, fremsendes kontrakt 
til Jette Nielsen, jvni@learnmark.dk. Ved spørgsmål kan Jette kontaktes på telefon 8816 3647. 
 

4. På 1. skoleperiode af Tagdækker Trainee forløbet starter vi mandag morgen kl. 09.00, med velkomst til 
Vejen. På dagen vil forskellige parter være inviteret til at deltage i dagen. Opstartsdato fremgår af 
tidsplan. 

 

11. Hvordan forløber skoleopholdene? 
I forbindelse med afholdelse af skoleperioderne har Phønix Tag Materialer indgået aftale med Vejen 
Idrætscenter, som vil stå for indkvartering af deltagere på Tagdækker Trainee forløbet. Der vil i 
skoleperioderne være udflugter i form af virksomhedsbesøg og undervisning, der gør det nødvendigt at vi 
har overnatning andet steds.  

Ved ophold på Vejen Idrætscenter, vil der være fri adgang til en lang række af aktiviteter, ligesom der 
løbende vil være sociale arrangementer både på Idrætscentret, men også ude ad huset for de som har lyst 
til at deltage i dette.  

Transport til og fra opholdssted til undervisning i Vejen eller andet steds, afholdes helt af Phønix Tag 
Materialer.  

Forplejning (morgenmad, frokost og aftensmad incl. drikkevarer) i forbindelse med skoleophold og 
udflugter, afholdes helt af Phønix Tag Materialer. 

Der vil alle dage på skoleperioderne, i forbindelse med ophold idrætscenter ellers andet steds, være 
deltagelse af medarbejdere fra Phønix Tag Materialer og projektets samarbejdspartnere. 

 

12. Hvem skal man kontakte? 
Det forventes at Phønix Tag Materialer A/S vil afholde Tagdækker Trainee forløb 2 gange om året.  

For information om fremtidige hold og forløb, kontakt os på nedenstående kontaktoplysninger, for at høre 
nærmere. 

Kontakt vedr. Tagdækker Trainee forløbet:  

Uddannelsesansvarlig Casper B. Kristensen på 40 64 52 48 eller via mail på cbk@phonixtagmaterialer.dk  

Projektleder Karin Askholm på 29 23 52 92 eller via mail på kas@phonixtagmaterialer.dk  

Du kan også rekvirere brochurer via ovenstående. 

Kontakt vedr. afklaring af personers deltagelse i Tagdækker Trainee forløbet: 

Arbejdsmarkedskontor Øst: Christian Scharff, 7222 3481 / chls@star.dk 

Arbejdsmarkedskontor Syd: Søren Schmidt Asholt, 7222 3862 / soa@star.dk 

Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord: Jens Martin Jacobsen, 7222 3608 / jmj@star.dk  

3F Kongeåen: Formand Bjarne Jakobsen, 70 30 08 66 / kongeaaen@3f.dk  - sikker mail 
kongeaaen.secure@3f.dk  


