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I n d b y d e l s e
åbnIng af håndværkerakademIet

torsdag den 10. junI 2010

der vIl I løbet af dagen være 
følgende andre aktIvIteter:

• Lokalt mesterskab forud for World   
 Skills
• Mestre fra nordjyske fyrtårne udstiller 
• Branchegodkendt uddannelse i bære  
 dygtigt byggeri
• Åbent værksted og efteruddannelse 
• Fælles fremtidsfortælling om byggeri i   
 bevægelse

tIlmeldIng:
Tilmelding på EUC Nord senest den 1. juni på 
tlf. 7224 6014 eller på mail hva@eucnord.dk. 



Program

kl. 10.00 -10.30: åbnIngstale  
Borgmester Arne Boelt, Hjørring
Direktør for EUC Nord A. Neil Jacobsen 
Uddannelseschef Hans Ulrik Møller, EUC Nord

kl. 10.45 -11.30: foredrag

foredrag 1: faglIg stolthed:
Lektor Torben Størner, NCE 
Hvad har håndværkeren det til fælles med kunstneren? 
Hvordan bliver de danske bygge- og anlægsuddannelser 
verdens bedste?

foredrag  2:  dIPlomhåndværker:
Uddannelseschef Hans Ulrik Møller, EUC Nord
Diplomhåndværker gennem efteruddannelse på Hånd-
værkerakademiet.  

foredrag 3: kreatIvItet I efteruddan-
nelse og byggerI
Søren Hansen (Ph.d. og Ingeniør) Lektor ved 
Forskningscenter for Den kreative platform, AAU
Hvordan udvikles byggefagene til bedre omstillingsparat-
hed og samarbejde? Kan vi udvikle os gennem kreative 
kompetencer?

kl: 11.45 -12.30: 3 foredrag

foredrag 3: byggeerhvervet skal følge 
med udvIklIngen 
Direktør Michael Nielsen, Dansk Byggeri
Hvordan får vi flere medarbejdere med en videregående 
uddannelse inden for bygge og anlæg? Erhvervsuddannel-
serne er én af grundstenene i bygge- og anlægsbranchen, 
men uddannelsespolitikken beskæftiger sig også med ef-
teruddannelse og videregående uddannelse. 

foredrag 4: murerfaget I bevægelse  
Direktør Søren Bøgh, MURO 
Anvendelsen af tegl har ingen begrænsninger og samar-
bejdet mellem arkitekturen og murerfaget placerer tegl i 
en stærk og fremadskuende position i byggeriet. 

foredrag 5: tømrerfaget I bevægelse 
Direktør Bjarne Lund Johansen, Træinformation  
Vejen til en videreudvikling at træbyggeriet går over et 
kreativt sammenspil mellem gode byggetekniske løsnin-
ger og god arkitektur. 

12.30 - 13.30:  Bæredygtig frokost

13.30 - 14.30:  Mulighed for at netværke, se ud-  
  stillinger, åbne værksteder og   
  skrive fortælling om byggeri i   
  bevægelse.

14.30 - 15.30:  Afsluttende paneldiskussion: 
  Uddannelse og udvikling af bygge- 
  riet i en moderne verden.

IndvIelse af håndværkerakademIet 
På euC nord torsdag den 10. junI 2010

Du indbydes hermed til deltagelse i indvielsen af det 
nye håndværkerakademi på EUC Nord i Hjørring. 
HåndværkerAkademiet er et nyt innovations- og 
kompetencecenter med fokus på udvikling af byg-
geri, håndværk og uddannelse. 

Mere konkret vil HåndværkerAkademiet være et 
mødested, hvor håndværkere, virksomheder og ud-
dannelsesinstitutioner kan samarbejde om at skabe 
ny viden i de åbne værksteder eller gennem de pro-
jekter, som skal gennemføres. Det er intentionen, at 
HåndværkerAkademiet skal være et dansk kraftcen-
ter på området.

Aktiviteterne skal alle bidrage med at skabe debat og 
visioner om, hvordan vi i fremtiden skal bygge, skal 
uddanne og efteruddanne håndværkere, og dermed 
hvordan vi skaber byggeri i bevægelse.

Vi ser frem til at møde dig den 10. juni

Hilsen

EUC Nord

deltagere I PaneldIskussIonen

Michael Nielsen, Direktør Dansk Byggeri
Morten Bo Petersen, Formand for Murerfagets 
faglige fællesudvalg 
Søren Pedersen, Direktør HP gruppen A/S
Bettina Hedeby Madsen, Projektkoordinator
Hjørring kommune
Kjeld Bjerg, Arkitekt Bjerg Arkitektur A/S
Jens Ole Jørgensen, Direktør Bolig Hjørring
Michael Lund, Formand for Træsektionen


