
Præsentationsportfolio

Dette er et bilag til eksemplet på en portfolioprøve i byg, bolig 
og anlæg. Eksemplet er udarbejdet for Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet af lærere og elever fra FGU 
Midtjylland. Lærere fra FGU Aalborg og FGU Østjylland har 
bidraget med sparring.



En gipsvæg i værkstedet





INDHOLD

-præsentation af mig og mit produkt. 

-billede af den færdige gipsvæg (produkt)

-arbejdstegninger i SketchUp

-materialeliste

-værktøjsliste med billeder

-billeder af proces med tekst: fra udmåling på 
betongulv til gipspladerne skrues på

-særlig faglig fokus på montering af lodrette reglar

-et videoklip med fokus på at vælge relevant værktøj

-billeder fra genbrugspladsen - forsvarlig 
affaldshåndtering

-ordkort med fagord – brugt til forskellige spil 

-min læring på FGU – og hva`så bagefter?























HVEM ER JEG?
 Mit navn er Jens, og jeg er 22 år

 Jeg går på FGU Midtjylland i Viborg

 Jeg er pgu elev på fagtemaet Byg, Bolig og Anlæg

 Jeg bor i lejlighed med min kammerat

 Mine interesser er….

 På mit fagtema har jeg været særligt optaget af at bygge gipsvægge



 På FGU i Viborg har vi en stor hal, hvori der er værksteder. 

Pga. stigende elevtal på to af værkstederne, blev vi nødt til at 
udnytte områderne i hallen udenfor værkstederne.

Derfor skulle vi bygge en lang væg, som kunne adskille to 
værksteder.

Væggen skulle bestå af et træskelet, hvor der på siden ind mod 
Motor og Mekanik skulle beklædes med OSB-plader, for at det 
var muligt at hænge ting på væggen. 

På den anden side af væggen er der blevet et gangareal, hvor 
der ikke kræves andet, end at væggen ligner resten – så det 
skulle være en glat, hvid overflade. Derfor valgte vi at beklæde 
med gipsplader, hvilket er fokusset i denne opgave.











Oversigt:

 Væg forfra

 Væg bagfra

 Reglar









Væg i hallen: 260 cm. høj og 18, 9m. lang. Vi  bestilte derfor alle reglarne i længden 2,7m.

 Bund- og toprem: 18,9m / 2,7m = 7 * 2 = 14 reglar

Lodrette stolper: 18,9m /  0,45 = 42 reglar

 Reglar i alt: 56 stk.

 39.15kr./stk. (39,15*42= 1644,30kr. i 10/4)



 Betonskruer til fastgørelse af bundremmen:

 2 skruer pr./m. = 38 stk. (100 stk. = 73kr. i 10/4)

Til at skrue skelettet sammen med brugte vi 168 skruer på 5,0 x 80. 1pk. Med 500stk. = 129,94kr.



 Væggens areal:

18,9m. * 2,6m. = 49,14m2.

En gipsplades areal 0,9m. * 2,4m. = 2,16m2.

Antal gipsplader: 49,14m2 / 2,16m2 = 22,75plader. 







 23 gipsplader x 59kr./pl. = 1357kr. 



 En pakke gipsskruer med 1000stk. = 159kr.



 Før vi kan gå i gang, skal der være styr på de private værnemidler. Til dette 
projekt skal vi bruge sikkerhedsfodtøj, høreværn og sikkerhedsbriller.



 Kridtsnor

Blyant

Målebånd

Tommestok

Kapsav

Træboremaskine

Slagboremaskine

Tømrervinkel

Lodstok

Gipsboremaskine

Gipshøvl

Hobbykniv

























 Først skulle vi måle ud med tommestok og 
blyant, hvor væggen skulle stå – herefter 
kunne vi mærke op med kridtsnoren.



 Reglarne skæres i længder med 
kap-/gæringssaven.



 Så kan bundremmen 
lægges og fastgøres i 
betonen. 

 Dette gøres ved at bore for 
med et træbor. Herefter 
bores ned i betonen med 
slagboremaskinen. Nu kan 
betonskruen sættes i. Når 
det er klaret hele vejen 
hen, er remmen forankret. 



Faglig problemstilling

 Så kunne vi montere den første stolpe. 

 En gipsplade er 90cm. i bredden og har 
spartelkanter i begge sider. 

 Reglarne skal stå, så der er 45cm. fra 
midte til midte eller fra kant til kant, så 
det passer med gipspladerne.

 Når man monterer gips, starter man ofte 
med at fjerne spartlekanten, så 
hjørnearmeringen sidder rigtigt. 

 Derfor skal stolpe nr. 3 sættes, så en 
gipsplade på 85cm. dækker halvdelen af 
stolpen. Efterfølgende skal stolperne stå 
med 45cm. fra kant til kant. 

 Det er utroligt vigtigt at være nøjagtig, 
når der måles op til de lodrette reglar. 
Dette bruger vi et langt målebånd til, 
fordi en tommestok er for unøjagtig, når 
det er en lang væg. 

 Med et langt målebånd er det muligt at 
have det samme udgangspunkt ved hver 
måling, og på den måde risikere man 
ikke at måle forkert, ved eks. at flytte 
tommestokken hele tiden og måle fra 
den forkerte side af blyantstregen. 



 Når hele skelettet er 
færdigt, kan gipsen 
monteres



 Her ser vi montagen af 
gips på den ene side og 
OSB-plader på den anden



VIDEO: ALM BOREMISKINE ELLER 

GIPSBOREMISKINE? 



Træskelet Målebånd Bundrem Lodstok Træboremaskine

Gipsplader Reglar Betonskrue Spartelkant Affaldssortering

Tommestok Kapsav Beton Slagboremaskine Træbor



 Vi tog på genbrugsstationen, Revas, med det sorterede 
affald.

 Hvorfor skal affaldet sorteres? Betydning for miljøet?

 Alternativer til almindelig gips?



MIN LÆRING PÅ 
FGU

Fagligt

Socialt

Personligt

Min fremtid
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