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Dette bilag er en del af undervisningsforløbet ”Anlægning af fliseterrasse”” til FGU 

på emu.dk 

Udarbejdet af Ejendomsservice, Middelfart Produktionsskole (nu FGU Trekanten:  

Vejle, Fredericia, Billund og Middelfart Kommuner) for Undervisningsministeriet – 

2019. 

Anlægning af Fliseterrasse 
 

Her finder du en beskrivelse af anlægning af fliseterrasse, der hører under det faglige tema: 

Byg, Bolig og Anlæg i Produktionsgrunduddannelsen. 

I undervisningseksemplet beskrives følgende 3 sider af produktionen:  

 Beskrivelse af produktionen. 

 Maskiner, redskaber, værktøj og sikkerhed, der er tilknyttet produktionen. 

 Produktionens faglige læring på FGU 1-2-3 niveau. 

 

 

Beskrivelse af produktionen:  
Her beskrives produktionen og de arbejdsopgaver, der er knyttet dertil. 

 

Produktionen omfatter:  

 Anlægning af fliseterrasse for privat kunde. 

 

Produktionen omfatter flg. arbejdsopgaver:  

 Forespørgsel på en fliseopgave modtages fra en kunde.  

 Denne tages op i værkstedet og der bliver ført dialog mellem eleverne og kunden ang. 

opgaven og der nås til en enighed om pris, tid og produkt. 

 Området måles op.  

 Begynder udgravningen og fjerner eller flytter jorden. 

 Fylder hullet med den passende mængde, først stabilgrus og derefter flisegrus. Dette 

stampes og rettes af (stabilgrus er ikke altid nødvendigt det vurderes fra gang til gang). 

 Fliserne lægges ud og tilpasses. 

 Efter behov kan fliserne stampes af alt efter hvilken type flise der er lagt (husk 

gummimåtte på stamperen). 
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 Der strøs en fin sand ud over fliserne til at lukke det mellemrum der er mellem fliserne, 

og for at de ligger mere stabilt fordeles dette over hele fladen. 

 Der ryddes op og eventuelle spor efter arbejdet udbedres. 

 Der afregnes med kunden. 

 

 

Tidsforbrug: 

 Kan varieres fra få timer pr. uge til fuld tid i flere uger, alt afhængig af omfang, 

materialer, områdets beskaffenhed og kundens ønsker. Dog kun i frostfrie måneder. 

 

Maskiner, værktøjer og sikkerhedsudstyr: 

Her oplistes værktøj, maskiner og sikkerhedsudstyr, der bruges i produktionen. 

Der findes mange former for maskiner og der skal ved hver opgave vurderes i hvilket omfang 

der er behov for disse og endvidere i hvilken størrelse disse skal bruges. 

 Gravemaskiner. Hvis man ikke bruger den alm. håndholdte af slagsen, defineres de 

oftest efter vægt, der spænder fra ca. 750 kg til 15 tons. Behovet vurderes efter 

opgavens art. 

 Trillebøre 

 Stamper/pladevibrator. De defineres efter vægt og størrelse af sål.  

 Afstands-lasere. Fordelene ved disse er, at der hurtigt og præcist kan findes længder og 

arealer. Lasere findes i modeller, der kun kan skyde afstande, til til modeller der kan 

tage billeder, indsætte mål og sende billeder og mål. 

 Roter-lasere. Disse er gode til at nivellere med, så man får den samme dybde og 

senere højde i opgaven. 

 Målebånd. Kan variere fra 1 m op til 20 m, alt efter behov. 

 Snor og minestrimmel. Bruges til at afmærke området, hvor der skal udføres 

flisearbejde. Her kan der også efter behov bruge spraymaling, da denne kan være 

lettere at grave efter. 

 Trækstang og niveaustænger til stangen. Bruges til at rette den lagte sand ud med. 

 Plasthammer/gummihammer. Bruges til at rette de sidste flisedetaljer til. 

 Vinkelsliber med diamantklinge til at skære sten. 

 Kost bruges til at fordele den fine sand samt til oprydning. 

 

Produktionens faglige læring på FGU 1-2-3 niveau: 

Her beskrives den faglige læring, der er knyttet til produktionen – på henholdsvis FGU 1-2-3 

niveau.  

I venstre side af modellen - under hvert af de tre FGU-niveauer - ses en kort generel 

introduktion til niveauet. I højre side er produktionens faglighed listet op - på de tre niveauer.  



Side 3 af 3 
 

 

       FGU 1 Fliseterrasse 
 
 Medvirke til produktion 

 
 

 

 
 Kan hjælpe mere erfarne elever med at opmåle arealet. 
 Kan hjælpe med at flytte jord og lægge fliser ud. 
 Kan hjælpe med oprydning. 

 

         FGU 2 Fliseterrasse 
 

 Med begyndende 
selvstændighed og 
ansvarlighed, 
gennemføre 
produktionen og sætte 
sig ind i forhold, der 
har betydning herfor 

 

 Udføre mere 
kompliceret 
produktion/service 
under vejledning 

 
 Kan bruge afstandsmåler korrekt. 
 Kan hjælpe mere erfarne elever med at lægge 

stabilgrus og flisegrus. 
 Kan hjælpe med at tilpasse fliser. 
 Kan strø sand og lukke mellemrum. 

 

       FGU 3 Fliseterrasse 
 
 Planlægge/gennemføre 

produktion i kendt 
situation alene eller i 
samarbejde 
 

 Selvstændigt sætte sig 
ind i forhold, der er 
nødvendig for den 
aktuelle produktion 

 

 
 Kan have overblik over processen fra start til slut. 

 Kan lægge og stampe grus samt tilpasse fliser. 
 Kan instruere mindre erfarne elever i stampning af grus 

og tilpasning af fliser. 
 Kan bruge maskiner selvstændigt. 

 


