
Uge 47- 48 praktik forløb i holland. 
 
 
Mandag uge 47. 
Det er super fedt at arbejde sammen med martin igen. 
planerne for dagen var at finde grunden til at der var gået råd i underplanken af 
taukonstruktionen. og fikse problemet. 
 
grunden til råd var utæthed i taukonstruktionen. 
så vi måtte tage nogle tejl af taget for at fikse problemet. 
 
købern ville beholde så meget af det orginale træ som muligt. 
 
tejlene vi hade taget af skulle så på igen men vi glæmte rekkefølgen de skulle side i så 
dagen sluttet af med en midlertidlig løsning. 

 
 
 
Tirsdag uge 47. 
Vi brugte lang tid på at placerer tejlene rigtigt og efter det pegynde vi at runde prochekte af 
med at slipe,male og vandtætte. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Onsdag uge 47. 
vi skal fikse vinduer og kører ud for at hente de nye rammer og glas. 
vi kommer ud til et gammelt hus som har brug for at få skiftet 3 vinduer ud. 
vi tager det første vindu ud og går i gang med at fikse et nyt lækkert vindu. 
 
vi når nesten det hele men sætter kun glasset i på en måde sådan at det barer sider i 
igennem natten. 

 
Torsdag uge 47 
martin begynner at sætte glasset ordnligt i mens jeg løsner de to andrer vinduer. 
vi begynder nu med rammen til vindu nr to. 

 
 
Fredag uge 47. 
Vindu nr 2 blliver ferdigt og jeg begynder at gører vindus hullet klar til vindu nr 3. 
jeg opdager så at der er et kempe mellemrum mellem væg og mursten. og hele underer 
rammen af det gammle træ er ferdigt. 
 
Vi infomer kunden og bestiller en ny under ramme. 
 
jeg gik igang med at fjerne aldt det gammle træ. 



 
 
 
Mandag uge 48. 
Vi henter den nye underramme og for sadt den i samt vi begynder at fikse vinduet. 
vi når nesten at blive ferdig og laver en midlertidlig løsning. 
 
Tirsdsag uge 48. 
Vi skal ud og arbejde vider på et hus jeg arbejde med i uge 43. 
vi skulle sætte en helt masse taulægter op. 

 
 
Onsdag uge 48 
Vi er tilbage til vinduerne og får ferdig gjordt vindu nr 3. 
 
Torsdag uge 48  
vi tager tilbage til vinduerne og Nu lage vi fuge på og ryddet op. så tog vi til et lille møde med 
en mand som skulle se om firmaet ville kunne ha mig i lærerplads. det gik super godt og jeg 
fik tidligt fri. 
 
Fredag uge 48 
vi skal 3 nye døere til et opbevarings rum. 
køberen vil gerne have at vi laver dørern sådan at den ser gammel ud og han vil også ha det 
til at værer så naturligt som muligt så uden træ pleje og maling. 
det var super sjovt og vi fik ferdig gjordt en dør.w 


