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Akademiuddannelse i Byggekoordination 

Planlæg og 
optimér byggeriets 
processer 
→ Du lærer at planlægge og styre byggeriets processer og 
ressourcer – fx at granske udbudsmateriale, sikre arbejds-
miljøet på byggepladsen, fremme samarbejdet mellem 
byggesagens øvrige parter og anvende nye digitale mulig-
heder inden for byggeri. 

Overblik over uddannelsen 

Titel: AU i Byggekoordination Sted Femøvej 3, 4700 Næstved 
ECTS-point: 60 
Niveau: Akademiuddannelse 

Obligatoriske fag Valgfrie fag Afgangsprojekt 

Planlægning og styring af byggeriets Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen 10 ECTS 10 ECTS 
processer og ressourcer 10 ECTS Bæredygtig drift af byggeplads 5 ECTS 
Økonomiforhold i mindre bygge- og IT i udførelsesfasen 10 ECTS 
anlægsprojekter og virksomheder 10 ECTS Kommunikation på byggepladsen 5 ECTS 
Kommunikation, samarbejde og Personaleledelse og jura i byggeriet 10 ECTS 
byggejura i byggeprocessen 10 ECTS Salg og markedsføring 10 ECTS 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Akademiuddannelse i Byggekoordination 

Om uddannelsen 

Med en akademiuddannelse i Byggekoordination 
indtager du rollen som bindeled mellem bygge-
pladsens udførende håndværkere og projektle-
deren. Med din viden kan du skabe efektivitet 
og kvalitet i de fremtidige byggeprojekter i din 
virksomhed. 

Akademiuddannelsen i Byggekoordination kvalif-
cerer dig til at varetage opgaver inden for optime-
ring af byggeprocesser. Du lærer teorier og meto-
der, som du kan bruge i praksis med det samme. 

Uddannelsen er bygget op af obligatoriske og 
valgfrie fag, der stiller skarpt på bl.a. ledelse, 
samarbejde, IT, kommunikation, planlægning, 
økonomi, byggejura samt arbejdsmiljø. 

Uddannelsen er målrettet dig, der er ansat i 
bygge- og anlægsbranchen.  

Obligatoriske fag 

Planlægning og styring af byggeriets 
processer og ressourcer 

Du får kompetencer til at planlægge bygge-
processen fra start til slut, herunder lærer du 
at håndtere tidsplaner, anvende metoder fra 
LEAN, kvalitetssikre byggesagen samt formidle 
problemstillinger og løsningsprocesser i et pro-
fessionelt samarbejde med byggesagens øvrige 
parter. 

Du får viden om: 

Ƌ Granskningsprocessen af et udbudsmate-
riale 

Ƌ Krav til kvalitetssikring 
Ƌ Krav til arbejdsmiljø på byggepladsen 
Ƌ Byggesagsforløbet fra udbud til afleverings-

forretning 
Ƌ Forskellige entrepriseformer 
Ƌ Praktisk forhandlingsteknik 

Økonomiforhold i mindre bygge- og 
anlægsprojekter og virksomheder 

Du lærer at styre en mindre virksomhed og byg-
gesag økonomisk samt igangsætte forbedrings-
processer. Du får kompetencer til at identifcere 
de væsentligste succeskriterier og risici for en 
entreprenør i en byggeproces samt udvikle virk-
somhedens og din egen driftspraksis. 

Du får viden om: 

Ƌ Centrale økonomiske begreber 
Ƌ Styringsmekanismerne i en virksomhed og 

byggesag 
Ƌ Nationale og internationale forholds indfly-

delse på branchen 
Ƌ Medarbejdernes trivsel, fravær og præstati-

oner ift. økonomi 
Ƌ De organisatoriske forhold og virksomheds-

typer 

Kommunikation, samarbejde og bygge-
jura i byggeprocessen 

Du får kompetencer til at håndtere byggesagen 
juridisk og agere i overensstemmelse med gæl-
dende love og regler. Du lærer at deltage i et 
professionelt samarbejde med underentreprenø-
rer, leverandører og producenter i forhold til bl.a. 
indhentning af tilbud, mødeteknik og konflikt-
håndtering. 

Du får viden om: 

Ƌ Kommunikative problemstillinger i branchen 
Ƌ Kommunikationsmetoder og samarbejds-

former 
Ƌ Ydelsesbeskrivelser for byggeri 
Ƌ Udbudsregler 
Ƌ Entrepriselederens opgaver 
Ƌ Almindelige betingelser (AB) i udbudsma-

terialet 



 

 
 

 
 
 

Akademiuddannelse i Byggekoordination 

Generel information 

Optagelseskrav på 
AU i Byggekoordination 

Ƌ Relevant erhvervsuddannelse eller ung-
domsuddannelse + to års relevant er-
hvervserfaring 

Ƌ relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 
Ƌ eller tilsvarende forudsætninger 

Tag et fag ad gangen 

Uddannelsen er på deltid. Du kan vælge at 
tage hele uddannelsen eller blot et enkelt fag. 
Uanset hvad dit behov er, kan vi sammensætte 
et forløb, der tager særligt udgangspunkt i dit 
unikke behov. 

Få 10.000 kr. til efteruddannelse 

Du har mulighed for at søge økonomisk støtte til 
din uddannelse. Du kan med tilskud fra Omstil-
lingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på din 
akademi- eller diplomuddannelse. Fonden dæk-
ker udgiften til din efter- og videreuddannelse, 
helt op til 10.000 kroner pr. år, til og med 2021. 

Ƌ Er du faglært eller ufaglært? 
Ƌ  Er du i job – og ikke selvstændig? 
Ƌ Vil du gerne stå fagligt stærkere i dit job? 

Økonomi og tilskud 

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne 
dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. 
søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). 
Du kan få SVU i mindst en uge og højst 40 uger, 
omregnet til heltid. 

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstæn-
dig har haft 26 ugers beskæftigelse på din 
nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob 
og servicejob tæller også med. Det samme gør 
perioder, hvor du har modtaget SVU. Som ud-
gangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i for-
vejen har en videregående uddannelse. 

Kontakt studievejledningen for mere informati-
on. 



Akademiuddannelse i Byggekoordination 

Uddannelsen er
tilpasset erhvervslivets 
krav 
Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nø-
jes med enkelte fag. Tager du hele uddannelsen, 
tager den tre år, vægter 60 ECTS-point og svarer 
til ét års fuldtidsstudium. 

Der er tre obligatoriske fag på uddannelsen sva-
rende til 30 ECTS-point. De valgfrie fag svarer 
til samlet set 20 ECTS-point på uddannelsen. 

For hvert enkelt fag du gennemfører, modtager 
du et eksamensbevis. Bygger du ovenpå med et 
afgangsprojekt på 10 ECTS-point har du en fuld 
akademiuddannelse i Byggekoordination. 

Hvad er en 
akademiuddannelse? 
En akademiuddannelse er en kort videregående 
efteruddannelse på deltid. Uddannelsen er bredt 
anerkendt, og du kan bruge den til at blive endnu 
bedre til dit fag og til at søge mod nye jobområ-
der. 

En akademiuddannelse består af fag, der svarer 
til 50 ECTS-point og et afgangsprojekt på 10 
ECTS-point. 

Uddannelserne er tilpasset erhvervslivets krav til 
kompetencer og er tilrettelagt, så du kan vælge 
kun at tage enkelte fag, eller en hel uddannelse 
– i dit eget tempo. 

De fleste vælger at opgradere deres viden og 
kunnen et fag ad gangen, sideløbende med job-
bet. Desuden er fagene fleksibelt tilrettelagt, så 
du kan anvende din ny viden med det samme i 
dit job. 

Du kan søge om tilskud på op til 10.000 DKK 
i 2020 og 2021, når du tilmelder dig (bemærk
særlige regler). 

Uddannelsessystem 

Voksen- og 
efteruddannelsessystemet 

Det ordinære 
uddannelsessystem 

Top up 
bachelorgrad 

Erhvervsakademi- Erhvervsakademi-
uddannelser (EAK) uddannelser (EAK) 

Kandidat- og masteruddannelser 
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Professionsbachelor-
uddannelser (PBA) 

Universitetsbachelor-
uddannelser 

Diplomuddannelser

Akademi-
uddannelser (AU) 

Erhvervs- og gymnasiale uddannelser



• 

Zealand 

Akademiuddannelse i Byggekoordination 

Du fnder os her: 
Hovednummer:  56 76 26 00 
zealand@zealand.dk 

Uddannelsesvej 22, Køge 
koege@zealand.dk 

Bispegade 5, Nykøbing Falster 
nykoebingf@zealand.dk 

Femøvej 3, Næstved 
naestved@zealand.dk 

Maglegårdsvej 2, Roskilde 
roskilde@zealand.dk 

Bredahlsgade 1, Slagelse 
slagelse@zealand.dk 

Anders Larsens Vej 7-9, Holbæk 
holbaek@zealand.dk 

Slagelse 

Holbæk 
Roskilde 

Næstved 

Nykøbing F. 

Køge 

zealand.dk 
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