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FREMTIDENS BYGGERI KRÆVER GRØN OMSTILLING
INVITATION TIL FAGDAG PÅ EUC SYD 26. april 2022

Få konkret viden om de krav og forretningsmuligheder du stilles over for 
som virksomhed, lærling og underviser indenfor bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri vil få betydning for din hverdag
 
Fagdagen på EUC har til formål, at styrke kompetenceudviklingen i byggeriet med afsæt 
i aktuelle emner.

Uanset om du er mester, svend, lærling eller underviser vil du opnå viden om hvordan 
bæredygtigt byggeri konkret vil få betydning for din hverdag, hvilke krav der stilles til dig 
og hvilke nye forretningsmuligheder det skaber.

Spændende oplæg, diskussioner og eksempler fra virkelighedens verden
 
I løbet af eftermiddagen vil du kunne deltage i flere spændende oplæg og diskussioner. 
Bjørk Fredslund Andersen (Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed) kickstarter 
dagen med, at definere hvad ordene “grøn omstilling” og “bæredygtigt byggeri” betyder 
i praksis. Du vil også her få indblik i hvilke nye kompetencer du må tilegne dig, for at 
kunne levere varen på det “grønne” marked. 

Udover det vil Iben Østergaard (Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger), gøre 
dig klogere på indholdet i den  frivillige bæredygtighedsklasse, samt hvilke krav der 
stilles til byggebranchen for, at kunne imødekomme regeringens klimaplan. Sidst men 
ikke mindst vil Dennis Hyllested Nielsen, indehaver af virksomheden TræVærk, bidrage 
med et konkret eksempel på, hvordan man som håndværksvirksomhed kan leve op 
til de nye krav i den frivillige bæredygtighedsklasse, samt skabe en god forretning på 
bæredygtighed.

Praktisk info
 
Dato: 26. april 2022
Tid: 12.00-16.15
Sted: EUC Syd, Stegholt 35, 6200 Aabenraa
Pris: Gratis

Tilmeld dig her: www. businessaabenraa.com/fagdag-paa-euc-syd
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PROGRAM
TIDSPUNKT AKTIVITET/EMNE OPLÆGSHOLDER

12.00-12.30 Frokost

12.30 Kick-off Jan Kleemann (EUC Syd), 
og Teddy Nielsen (Busi-
ness Aabenraa).

Bæredygtighed og grøn omstilling i byggeriet
Bjørk Fredslund Andersen forklarer nødven-
digheden af den grønne omstilling i byggeriet, 
hvordan byggebranchen kan bidrage til regeringens 
klimaplan samt hvilke krav der stilles til branchen. 
Bliv klogere på hvilke kompetencer du må besidde 
som håndværker, for at kunne agere på et ”grønt” 
arbejdsmarked.

Videnscenter for Hånd-
værk og Bæredygtighed, v. 
Bjørk Fredslund Andersen.

Dialog: Fælles dialog om faktuelle emner indenfor 
bæredygtighed og grøn omstilling i byggebranchen.

Bæredygtighedsklassen og kommende krav
Iben Østergaard giver dig en kort gennemgang 
af kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse - 
herunder gennemgang af kravene som håndværk-
erne og SMV’erne vil møde, samt hvordan disse 
krav rækker ind i 2023.

Videnscenter for Energ-
ibesparelser i Bygninger, v. 
Iben Østergaard

Introduktion til diskussion

14.00 Diskussion (inkl. kaffe):
Diskussion om hvordan den grønne omstilling 
påvirker håndværksvirksomhederne.

14.45 Skab en god forretning: TræVærk ApS 
Hør Dennis Hyllested Nielsen fortælle om, hvordan 
man som håndværksvirksomhed kan leve op til de  
nye bæredygtighedskrav, og samtidig skabe en god 
forretning.

Dennis Hyllested Nielsen, 
indehaver af virksom-
heden TræVærk ApS.

15.15-16.00 Opsamling på diskussion inkl. spørgsmål og 
debat - i plenum.

16.00-16.10 Afrunding af dagen. Jan Kleemann (EUC Syd) 
og Teddy Nielsen (Busi-
ness Aabenraa).


