
Mål for glarmesteruddannelsen 

 

Alle elever: 

1) kan foretage opmåling samt vælge relevante måleinstrumenter til opgaverne. 

2) kan indrette en arbejdsplads under hensyntagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, sikkerhed, 

adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. 

3) kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ud fra kendskab til modtagekontrol, proceskontrol og 

slutkontrol, herunder identificere de almindeligste fejl på området. 

4) kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 

5) kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, 

arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler. 

6) kan udføre tegninger, skitser og skabeloner, herunder anvende digitale løsninger til brug for udførelse og 

dokumentation af en arbejdsopgave. 

7) kan vejlede om valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyntagen til stilart, 

egenskaber, funktion, økonomi, tidsplan og vedligehold. 

8) kan kommunikere om arbejdsforhold på engelsk og anvende engelske kataloger og brugsanvisninger. 

9) kan kommunikere og træffe aftaler med kunder. 

10) kan forarbejde og montere glas, herunder elektronik og beslag på glas, udføre indramninger, autoglas, 

profilkonstruktioner, facader og glastage samt foretage montage af vindues- og dørelementer, 

vinduesrenovering og reparation af blyindfattede ruder. 

11) kan anvende kompetencer inden for læring, kommunikation og samarbejde i jobmæssige og almene 

sammenhænge samt fremadrettet kunne arbejde med egen læring og sætte arbejdsforhold ind i en 

samfundsmæssig sammenhæng. 

12) kan anvende viden om forskellige organisatoriske principper i virksomheder og samspillet mellem 

udviklingen i samfundet og i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter. Desuden anvende viden 

om arbejdsmarkedets opbygning, forskellige sociale systemer og det fagretlige system. 

13) kan redegøre for forretningsgange i en branchevirksomhed, herunder indkøb, økonomisk styring, it-drift 

og metoder til at udvikle forretningsgange. 

 

 



Elever med speciale alubygger: 

14) kan planlægge, tegne, rådgive om, fremstille og montere avancerede facadekonstruktioner i aluminium. 

15) kan planlægge, tegne, rådgive om, fremstille og montere tagkonstruktioner i aluminium. 

16) kan anvende teknologi og forarbejdningsmaskiner til opgaver i specialet. 

 

Elever med speciale glarmester: 

17) kan planlægge, tegne, rådgive om og fremstille avancerede glasløsninger. 

18) kan vurdere, reparere og renovere vinduer. 

19) kan anvende teknologi og forarbejdningsmaskiner til opgaver i specialet. 


