
 
 

Rift om de nye byggekoordinatorer i Sønderborg  
 
 
Eleverne fra allerførste afgangshold på erhvervsakademiets nye uddannelse til 
bygge-koordinator er alle kommet i arbejde 
 
 
Med passende deltagelse af undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) har 
Erhvervsakademi SydVest nu foretaget den officielle indvielse af sin nye lokalitet på 
Alsion i Sønderborg.  
Det glæder Teknisk Landsforbund (TL), at Erhvervsakademiet har indtaget hele den 
yderste, nordvendte tårnbygning, hvor erhvervsakademiets studerende og 
undervisere er kommet i velklingende selskab med Sønderjyllands Symfoniorkester, 
som har til huse i kælderen, mens de resterende etager ovenover er istandsat og 
indrettet til undervisningslokaler, studiekroge og opholdsarealer, som appellerer til 
topmoderne undervisning, fordybelse, gruppeprojekter og andre studieaktiviteter. 
  
Hele herligheden blev indviet fredag 30. september som den slags sig hør og bør 
med taler, lidt godt til ganen og guidede rundvisninger i fire etager, hvor 
erhvervsakademiet i Sønderborg blandt andet uddanner multimediedesignere, 
procesteknologer, designteknologi og byggekoordinatorer, som er det seneste skud 
på stammen af tekniske videreuddannelser indenfor TL-området.  Skabt i fællesskab 
af Teknisk Landsforbund i samarbejde med Dansk Byggeri og udbudt for første gang 
i 2014.  
Byggekoordinatorer holder helt oppe på toppen af Alsion. 
Heroppe fra fjerde etage kan eleverne ikke kun nyde en uovertruffen udsigt over det 
meste af Sønderborg og omegn og de mange spændende byggeprojekter, som 
foregår på havnefronten på den modsatte side af Alssund.  
De kan også nyde udsigten til et godt og fast arbejde, lige så snart eksamensbeviset 
er i hus!  
Af de syv afgangselever, som startede på det allerførste byggekoordinator-hold for 
to år siden og som dimitterede i slutningen af juni måned i år, er alle kommet i 
arbejde.  
”Fem af eleverne er strøget direkte ud på arbejdspladserne, hvor de er blevet ansat 
som byggekoordinatorer. Mens en de to sidste har fået arbejde i beslægtede jobs 
indenfor bygge- og anlægsbranchen!” 



Det fortæller en særdeles tilfreds Mogens Frölich, som både er underviser og 
praktikkoordinator for de studerende på den nye byggekoordinator-uddannelse. 
 
”Det er meget positivt at være med fra start på en helt ny uddannelse, hvor de 
studerende ikke behøver at være bange for at uddanne sig til ledighed. Indtil nu, 
hvor vi for et par måneden sagde velkommen til det tredje elevhold siden 2014, har 
vi ikke haft de store problemer med at finde det fornødne antal praktikpladser til den 
indlagte praktikperiode på 50 arbejdsdage, som falder i starten af eleverne fjerde og 
sidste semester”, tilføjer Mogens Frölich.  
Eleverne er allerede, mens de går på erhvervsakademiet, utroligt efterspurgte og 
attraktive.  
Den gode start på uddannelsen til byggekoordinator ved Erhvervsakademiet SydVest 
i Sønderborg giver også anledning til glæde hos Johanne Gregersen, 
afdelingsformand hos Teknisk Landsforbunds lokalafdeling for Syd- og Sønderjylland, 
TL SydVest i Esbjerg.  
 
”Vi er både stolte og glade over, at TL har været med til at stykke en ny uddannelse 
sammen, som giver mening og nye muligheder for vores medlemmer og som fra 
første færd åbner nye døre til arbejdsmarkedet,” siger Johanne Gregersen. 
 
Uddannelsen til byggekoordinator varer to år.  Den appellerer både til helt 
nyuddannede og mere erfarne bygningshåndværkere, som undervejs bliver specialt 
uddannet til at bevare overblikket, planlægge og koordinere alle de forskellige faser 
i en byggeproces og i at booke, kommunikere og aftale med de forskellige 
håndværkere, entreprenører og eksperter, som er involveret i et byggeprojekt.  
 


