Utbildning: Att välja trä

Handledning
Bakgrund
Trä är ett av våra viktigaste byggmaterial och användningen i Sverige ligger på en
konstant hög nivå. Allt fler inser träets tekniska, miljömässiga och ekonomiska fördelar.
Under de senaste decennierna har trä också fått en arkitektonisk nyrenässans, inte bara i
offentliga miljöer, utan också i bostäder.
Denna utbildning i materialet trä är framtagen för Svenskt Träs medlemmar och de
bygg- och trävaruhandlare som är anslutna till Bygg i Trä-projektet.
Denna PowerPoint-presentation är baserad på den nionde utgåvan av skriften Att välja trä,
december 2013.
Målgrupper
Utbildningen i materialet trä är gjord främst för följande målgrupper:
– Anställda på sågverk och inom träförädlande industri
– Bygg- och trävaruhandlare
– Hantverkare
– Extern information till kunder.
Utbildningsmaterialet kan även användas i andra sammanhang och till andra grupper.
Totalt finns över 240 PowerPoint-bilder att hämta information från.
Omfattning
Omfattningen för utbildningen är två dagar.
Upplägg
Utbildningen kan genomföras på flera olika sätt:
– Studiecirkel med egen personal
– Kurs med egna föreläsare och eventuell extern föreläsare
– Kurs med externa föreläsare. Svenskt Trä har föreläsare som är certifierade att
genomföra utbildningen.
Användning – Genomförande
Handledningen bygger på att föreläsaren i första hand använder den färdiga PowerPoint-presentationen. Denna är i sin tur utformad i anslutning till de olika kapitlen
i skriften Att välja trä.
Deltagarna kan läsa/följa med i skriften Att välja trä samtidigt som kursledaren går
igenom samma kapitel.
För vissa kapitel kan studiebesök på sågverk eller det egna lagret vara berikande.
På PowerPoint-presentationen finns det extra bakgrundstext till utbildningen.
Går man in på fliken Visa och därefter på Anteckningssidor så hittar man detta stöd.
I slutet på varje kapitel finns några repetitionsfrågor.
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Ett lämpligt upplägg för dag 1 är att gå igenom följande kapitel:
– Trä och miljö
– Trä som material
– Trä och fukt
– Träskydd
Dag 2 kan man fortsätta med följande kapitel:
– Träkvalitet
– Träsortiment
– Träprodukter
Kursen avslutas med ett prov. Provet kan genomföras sista kursdagen eller några dagar
efter kursen då deltagarna får en möjlighet att läsa på och smälta utbildningen.
När deltagarna skrivit ett godkänt prov finns det ett diplom med i utbildningsmaterialet
som intyg på att de genomfört Svenskt Träs utbildning i materialet trä.
Att läsa
För den som vill fördjupa sig i de olika kapitlen finns det en litteraturlista efter
varje kapitel i Att välja trä.
Övrig information om trä och träbyggande finns på www.svenskttra.se.

Lycka till med utbildningen!
Februari 2015, Stockholm.
Johan Fröbel
Svenskt Trä

Vid frågor angående kursupplägg med mera, hör gärna av dig till Svenskt Trä.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling
som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom
information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda
marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som
ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.
Svenskt Trä är en verksamhet inom bransch- och arbetsgivarorganisationen
Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri och
limträindustrin.
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