Kære erhvervsskole

Jeg skriver til jer, fordi I udbyder uddannelser inden for byggeri. Boligfonden Kuben og
Uddannelsesforbundet uddeler i fællesskab en pris til en faglærer inden for området:
”Byggeriets faglærerpris”. Prisen skal sætte fokus på høj faglighed, stolthed og godt håndværk
i den danske byggebranche og på de danske erhvervsskoler.
Idéen er, at prisen skal være med til at ”brande” byggeriet som en god arbejdsplads, hvor man
kan udvikle sig både personligt og fagligt, og som kan give unge mennesker lyst til at vælge
byggeriet som karrierevej. Godt håndværk bygger på gode faglige kvalifikationer, viden og
kompetencer og på faglærere, som gør en stor indsats for at løfte unge til at blive dygtige
håndværkere – dette er drivkraften i prisen. Se formål og procedure nedenfor.
De berørte uddannelser fremgår af nedenstående liste.
Skolen bedes derfor ved skolens øverste ledelse eller ved de(n) relevante afdelingsleder(e)
sammen med formanden for Uddannelsesforbundets forening på skolen drøfte mulige
kandidater til prisen og i fællesskab indsende indstilling med motivation. Skolens
foreningsformand for Uddannelsesforbundet har modtaget enslydende brev.
Udvalget efterspørger indstillinger af lærere inden for både de faglige grunduddannelser inden
for byggeriet og den løbende uddannelse - opkvalificering og efteruddannelse. I år har
udvalget fokus på teams og efterspørger indstilling af teams - teams hvor underviserne
samarbejder og ”spiller sammen” på en sådan måde, at de spiller hinanden gode. Teams som
styrker og løfter hinanden, så effekten af lærernes kompetencer og indsats forøges.
Hvis I indstillede sidste år, er det i orden at indstille samme l team igen.
Jeres forslag vil blive behandlet af et bedømmelsesudvalg, som består af:
•
•
•
•
•
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Formålet er:
• At give et skulderklap til en god og inspirerende byggefaglærer (eller et godt og
inspirerende byggefaglærerteam) fra en erhvervsskole, som på exceptionel og usædvanlig
vis udmærker sig som en person (et team), der virkelig brænder for at videregive viden,
være en støtte for og bakker op om sine elever. Kort sagt en rigtig ildsjæl (en gruppe af
ildsjæle). Prisen skal hædre den til tider oversete gruppe af faglærere, som har viet deres
liv til at løfte unge til at blive dygtige håndværkere.
• At synliggøre foregangsmænd/-kvinder og rollemodeller for uddannelsen af unge
håndværkere.

• At skabe synlighed om byggefagets uddannelser og muligheder og dermed medvirke til at
styrke uddannelsernes image og tiltrække unge og voksne til uddannelserne.
Prisen skal bruges til:
• At give faglæreren (teamet) mulighed for at indhente ny viden og inspiration gennem en
studierejse. Prisen skal dække rejseomkostninger, eventuelle kursusafgifter, frikøb samt
eventuelle udgifter til formidling af udbyttet af studierejsen; se nedenfor.
Formidling af udbyttet af studierejsen kan ske fx ved foredrag på egen skole eller på
konferencer for en bredere kreds, ved et udviklingsprojekt på skolen/afdelingen om forbedring
af skolemiljø eller anden formidlingsaktivitet.
Uddelingsprocedure:
Hver erhvervsskole med en byggefaglig uddannelse indstiller i et samarbejde mellem skole og
foreningsformand en eller flere kandidater eller et team af kandidater med en kort motivation.
• Et bedømmelsesudvalg nominerer mellem tre og ni af kandidaterne afhængig af antallet af
indstillede kandidater.
• De tre til ni kandidaters skoler og foreningsformænd anmodes om at uddybe motivationen,
og de tre kandidater anmodes om i samarbejde med deres skole at foreslå planer for, hvad
prisen skal bruges til.
• Bedømmelsesudvalget udpeger vinderen.
Uddeling:
• Uddelingen finder sted på vinderens skole. Der afholdes et arrangement for skolens/afdelingens medarbejdere/vinderens kolleger og familie. Desuden inviteres
bedømmelsesudvalg og andre relevante repræsentanter.
Byggefaglige uddannelser:
Bygningsmaler, elektriker, VVS-energi, tømrer, gulvlægger, tækkemand,
byggemontagetekniker, murer, stenhugger, stukkatør, anlægsstruktør, bygningsstruktør,
brolægger, tagdækker, teknisk isolatør og glarmester.
Fristen for indsendelse er mandag den 25. januar 2021.
Indstillingen skal indsendes til kursus@uddannelsesforbundet.dk att. Helle
Mogensen.
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