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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. 

Tværfaglige perspektiver inden for PASE 

samt Identitet & Medborgerskab 
 

 

Her finder du eksempler på tværfaglige perspektiver - der ud fra anlægningen af fliseterrassen 

kan arbejdes med inden for fagene PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære 

og Erhvervslære) samt Identitet og Medborgerskab. 

PASE er obligatorisk på Produktionsgrunduddannelsen (PGU). Identitet og Medborgerskab er 

ikke obligatorisk men et valgfag på PGU. 

 

Privatøkonomi:  
Arbejdet med anlægningen af terrassen lægger op til flg. tværfaglige perspektiver på faget 

Privatøkonomi:   

 Boliglån til etablering af terrasse. 

 Priser på hhv. træ- og fliseterrasse. 

 Skal jeg selv udføre arbejdet, eller skal jeg bestille håndværkere? 

 

Arbejdspladslære:  
Arbejdet med anlægningen af terrassen lægger op til flg. tværfaglige perspektiver på faget 

Arbejdspladslære:   

 Kunne komme til tiden. 

 God kundeservice. 

 Kendskab til sikkerhedsregler omkring tunge løft. 
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Samarbejdslære:  
Arbejdet med anlægningen af terrassen lægger op til flg. tværfaglige perspektiver på faget 

Samarbejdslære:   

 Indgå i et samarbejde, der bygger på sidemandsoplæring. 

 Teamsamarbejde omkring fordeling af arbejdsopgaver. 

 At kunne indgå konstruktivt i samarbejde omkring terrasseetablering.  

 

Erhvervslære: 
Arbejdet med anlægningen af terrassen lægger op til flg. tværfaglige perspektiver på faget 

Erhvervslære:   

 Kendskab til de vigtigste fagudtryk i forbindelse med terrasse-etablering. 

 Kende til fagsproget omkring sikkerhedsregler ved anlæg af terrasse. 

 Virksomhedsbesøg i forhold til erhvervsmuligheder.  

 

Identitet og Medborgerskab:  
Arbejdet med anlægningen af terrassen lægger op til flg. tværfaglige perspektiver på faget 

Identitet og medborgerskab:   

 Hvad betyder det for borgerens trivsel, at en by har grønne områder? 

 Rekreation, motion og samvær.  

 Fagforeninger, evt. specifikt fagforeningstraditioner indenfor håndværksfag. 

 

Forslag til fagligt samspil 

Produktionen kan evt.  lægge op til tværfagligt samarbejde med det faglige 

tema: Musisk og Kunstnerisk Produktion omkring idegenerering. 


