
 

Side 1 af 9 

Udskrevet den 08-04-

2022 

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer 

ServiceErhvervenes Efteruddannelsesudvalg 
 

 

Nummer: 2765 

Titel: Teltmontage 

Kort titel: Teltmontage 

Status: GOD 

Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter 

 

 

Beskrivelse af jobområdet 

 
Definition af jobområdet 

 

Jobområdet teltmontage indeholder både håndværksmæssige og sikkerhedsmæssige ydelser samt 

kundebetjening og vejledning, udfærdigelse af lejekontrakter, logistikplanlægning.  

Kerneydelserne knytter sig til montage af telte og består i at aftale, planlægge, gennemføre og lede 

teltmontage, pakning og transport af telte, service/borde/bænke/stole og andet materiel, udlægning og 

opklodsning af gulv, indretning af telte, opstilling af maskiner, herunder gasvarmere og legeredskaber 

/børneforlystelser, optælling og pakning af service, lagerfunktioner, vedligehold af telte og andet materiel, 

samt instruktion og rådgivning af kunder. Hertil kommer serviceopgaver som fx opsætning af scener, 

borddækning, servering, vagtfunktioner, kundebetjening, tilberedning af snacks og slik, små reparationer 

og fremstilling af materiel i jern og træ. 

 

De fleste af de telte der udlejes, består af moduler der kan sættes sammen på talrige måder tilpasset til den 

konkrete anledning og det konkrete sted. Montage af telte indebærer at teltet designes, monteres og 

fastgøres til den givne plads så den er sikkerhedsmæssigt og brandsikringsmæssigt forsvarlig for såvel 

opstillere som for brugere. Ved opstilling er det vigtigt, at der bliver taget højde for faktorer som vejr, 

jordbund og andet underlag, beplantning, kabling samt naturligvis aftaler med kunden om teltets 

anvendelse.  

 

Kunderne er private mennesker, offentlige og private virksomheder, militæret, foreninger, markeder, 

byfester, festivaler, dyrskuer, sportsstævner, messer, kongresser, udstillinger mv. Som noget relativt nyt 

anvender byggebranchen telte til overdækning af byggepladser. De forskellige markedssegmenter er i en 

vis udstrækning underlagt forskellige regler. Teltmontage varetages primært af ufaglærte medarbejdere 

med forskellig erhvervsmæssig baggrund. Nogle teltmontører har en håndværksuddannelse.  

 

Typiske arbejdspladser inden for jobområdet 

 

Jobområdets arbejdspladser er først og fremmest festudlejere, der har teltudlejning som deres primære 

aktivitet. Hertil kommer et betydeligt antal privatpersoner og virksomheder med anden 

hovedbeskæftigelse: tivolier, cirkuser, teltproducenter, stilladsvirksomheder, transportvirksomheder samt 

foreninger, institutioner, militær og beredskab m.fl.  

 

Virksomhederne er typisk små. Der findes også mellemstore virksomheder med op til 30 ansatte i 

sæsonen. Der er ingen store virksomheder i denne branche. 

 

Virksomhederne retter sig mod forskellige segmenter på markedet og har forskelligt udbud. Nogle 

virksomheder udlejer primært telte, andre alt til fester, atter andre retter sig mere mod byfester o. lign. og 

udlejer typisk også børneforlystelser som f.eks.oppustelige legeredskaber som hoppeborge.  
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I mindre virksomheder er de enkelte job ofte brede fordi volumen i opgaverne ikke giver basis for 

specialisering. I lidt større virksomheder synes der at være en grundlæggende arbejdsdeling mellem de 

medarbejdere der har med telte, transport og inventar, service og opvask at gøre, og de medarbejdere der 

har med pakning af service, opvask og evt. servering at gøre. Teltmontøren kan hjælpe til på sidstnævnte 

felter, men kun transport af servicen hører til teltmontørens faste opgaver. I større virksomheder kan der 

være særskilt lager- og kontorpersonale samt personale der tager sig af serviceudlejningen, udlejning af 

foodmaskiner som softice-/candyfloss-popcorns-maskiner m.fl. 

 

Teltmontage udføres ofte i et samarbejde mellem ansatte i udlejningsvirksomheden og 

frivillige.Teltmontører er ofte arbejdsleder på pladsen. 

 

Mange udlejningsvirksomheder er familiebaserede. En del af ejerne har været mange år i branchen og står 

over for et generationsskifte. 

 

Udlejningsvirksomhederne har forskelligt materiel. Der findes flere typer af telte med rammetelte som 

den mest udbredte. Teltene består af master/rammer/rør, teltdug af PVC-presenning og evt. gulve. Hertil 

kommer at telte over en vis størrelse skal være forsynet med paniklys, udelys, nødudgange og 

brandslukningsudstyr. Oppustelige og mekaniske legeredskaber indgår i sortimentet hos mange udlejere. 

Der stilles en lang række sikkerhedskrav til dem.  

 

Last-og kassevogne samt lukkede trailere anvendes til transport af telte og andet udstyr. Til montering af 

de større telte anvendes mekanisk løfteudstyr, der også bruges til at flytte materiel på lager og på 

teltpladsen. Der arbejdes til stadighed på at reducere den fysiske belastning ved fx at udvikle 

hjælpemidler til transport.     

 

Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet 

 

Den typiske teltmontør er en ufaglært mand med kort skolebaggrund. Der er dog også teltmontører med 

en håndværksmæssig baggrund. Medarbejderne har lært at udføre arbejdet ved sidemandsoplæring.  

 

 

Nogle af arbejdsfunktionerne kræver uddannelse. Fx stort kørekort, truckcertifikat, certifikat til manitou 

eller krancertifikat. Som i andre brancher har nogle af de ansatte læse-, stave-, tal- og 

regnevanskeligheder. Også medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk kan have vanskeligt 

ved det danske sprog.  

 

Udlejning foregår typisk i sommerhalvåret, så en del af de ansatte er kun ansat i sæsonen.  

I nogle virksomheder er der tradition for at de sæsonansatte vender tilbage år for år. I andre virksomheder 

er der store vanskeligheder med blot at fastholde medarbejderne i sæsonen idet en del af de sæsonansatte 

holder op inden sæsonen er slut. Til rigtig store opgaver rekrutteres løst ansatte medarbejdere.  

 

Også medarbejdere i andre brancher er som tidligere nævnt beskæftiget med teltmontage.  Det betyder at 

uddannelserne tilknyttet FKB Teltmontage kan benyttes af andre brancher end festudlejningsbranchen.  

 

Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet 

 

I stort set alle virksomheder varetager en leder eller særlig betroet medarbejder den indledende kontakt 

med kunden hvor opgaven aftales. Det er derudover forskelligt hvordan opgaverne deles.  
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Tilrettelæggelsen af den enkelte teltmontageopgave minder i høj grad om projektarbejde. Hver 

kundeopgave er et projekt med egen tidsplan og det bemandes i forhold til projektets indhold og omfang. 

I nogle virksomheder udnævnes en projektleder som er ansvarlig for opgavens udførelse i alle faser: 

forberedelse, gennemførelse og opfølgning. Nogle ydelser gennemføres i et samarbejde med andre 

virksomheder. 

Planlægningsopgaver udføres ofte ved hjælp af edb. 

 

Vagtfunktioner er ved at udvikle sig til en ny opgave for teltmontører. At være vagt udføres ofte alene og 

kræver en personlig udstråling af autoritet og overblik og byder på en helt anden måde at arbejde på end 

det tætte samarbejde med kolleger, vikarer og frivillige under selve montagen af teltet.   
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

 

Lager, logistik og transportarbejde 

 
Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

 

Teltmontøren udfører følgende centrale opgaver: 

• Planlægning af transportruter for kundeopgaver 

• Planlægning af teltmontage og vurdering af materialebehov 

• Plukning af materiel på baggrund af kontrakt og vurdering af materialebehov (telt, service, borde, 

stole mm.) 

• Pakning og aflæsning af materiel under hensyntagen til arbejdsgangen i teltmontage og indretning af 

telte og teltplads 

• Transport af materiel 

• Håndtering af materiel med truck og kran på lager og på teltplads  

• Opstilling af telte med kran 

• Sætte materiel på plads på lageret efter brug 

    

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Ved plukning, pakning og aflæsning samt transport, opstilling, nedtagning og efterfølgende placering på 

lager anvendes lastvogne, truck, palleløftere, manitou og kraner. Lagersystemet kan både være baseret på 

manuel styring og elektronisk lagerstyring. På sigt vil flere formentlig få elektronisk lagerstyring. 

Teltmontørerne løser som regel ovenstående opgaver sammen med en eller flere kolleger. Enkelte steder 

er selve lagerstyringen bemandet med en fast person. Afhængig af kundeopgavens størrelse kan 

teltmontørerne transportere udstyr til én stor fest hos én kunde eller levere telte til flere forskellige 

kunder. Kendskab til logistik er derfor af afgørende betydning. Der kan derfor være stor variation i 

materialebehov fra opgave til opgave og i pakningen af materiel i forhold til en transportrute.   

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

Teltmontøren skal være bevidst om at lager- og transportarbejde er en del af en samlet serviceydelse 

overfor kunden. Det er afgørende at teltmontøren er kvalitets- og økonomibevidst i vurdering af 

materialebehov, plukning af materiel samt transport og suring af materiel. Teltmontøren skal kunne koble 

viden om teltmontage og materialebehov med det at plukke og pakke materiel til en kundeopgave. 

Teltmontøren skal desuden kunne bruge kendskabet til teltmontage i håndteringen af materiel med truck 

og kran. Kendskab til materiel inden for festudlejning er også afgørende for at vide, hvordan materiel 

stuves, surres og anhugges. Derudover er det afgørende, at kunne tage stort kørekort, truckcertifikat og 

krancertifikat.  

 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 

 

Kompetencerne er relevante for alle i branchen. Behovet for krancertifikat vil dog afhænge af hvilket 

udstyr det enkelte firma har.  
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

 

Montering og indretning af telte og teltplads 

 
Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

 

Teltmontøren udfører følgende centrale kundevendte opgaver: 

• Kontakt til kunden for afklaring af kontrakt, aftaler og sikkerhedsafstande m.v. 

•  Bedømmelse af teltplads (beregning af vindforhold, vurdering af underlag, brandsikring, placering af 

telte, suring af dette, mm.) 

•  Planlægning, montage og nedtagning af telte,  

•  Indretning af telt(e) (fx gulv, borde, stole, små scener, lys, garderober, sovetelte) 

•  Opstilling og vejledning i betjening af maskiner (fx sodavands- og kaffemaskine, opvarmning) 

•  Opstilling og betjening af oppustelige og mekaniske legeredskaber/børneforlystelser 

•  Instruktion og igangsætning af frivillige og kunder ved opstilling og nedtagning af telte, maskiner og 

legeredskaber/børneforlystelser 

•  Instruktion af kunden i forhold til sikker brug af telt, maskiner og legeredskaber 

•  Opsyn med legeredskaber og telte 

•  Vedligehold (fx vask og midlertidige reparationer) af telte, legeredskaber/børneforlystelser og andet 

materiel 

   

Opgaverne udføres under hensyntagen til gældende lovgivning.  

 

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Arbejdsopgaverne udføres ved brug af forskelligt håndværktøj, hvoraf noget er el-drevet fx skrue- og 

boremaskiner og lufthamre. Desuden kan fx truck og kran anvendes til fordeling af materiel og opsætning 

af telte. Teltmontører løser deres opgaver i et teamsamarbejde med kolleger, frivillige og kunder. Mange 

teltmontører har en arbejdslederrolle i disse fleksible team.   

 

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

Medarbejderen skal have kendskab til rammetelte og andre telttyper, forskelligt materiel, arbejdsgange i 

montage og fastgørelse af forskellige typer af telte samt vedligehold (kvalitetscheck, midlertidige 

reparationer) af telte, materiel og legeredskaber. I planlægningen af teltmontagen er det afgørende, at 

teltmontøren kan bedømme, hvordan teltet kan monteres og placeres på teltpladsen ud fra en forståelse af 

den indgåede kontrakt og tegninger samt beregninger af vindforhold og vurdering af underlag for 

nødvendig fastgørelse. For at øge sikkerheden skal teltmontøren desuden kunne foretage et kvalitetscheck 

på monteringen af teltet. Endvidere skal teltmontøren have kendskab til sikkerhed og ergonomi i eget 

arbejde samt kunne yde elementær førstehjælp og instruktion i brandslukningsudstyr. 

 

Teltmontøren skal kunne vurdere, tilrettelægge og lede monteringen af telte(t) på teltpladsen.  

Teltmontøren skal kunne instruere andre i arbejdsgange og sikkerhedsregler. Desuden skal teltmontøren 

være fleksibel, serviceminded og kunne kommunikere, samarbejde samt håndtere situationer der 

indebærer konflikter.  
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Teltmontøren skal desuden kunne arbejde efter gældende regler og tekniske forskrifter (sikkerhed/brand) 

for telte og montering af telte samt arbejde efter gældende sikkerhedsregler for oppustelige og mekaniske 

legeredskaber/børneforlystelser herunder foretage sikkerheds- og brandtest. Medarbejderen bør endvidere 

have kendskab til stærkstrømsregulativet, gasreglementet og arbejdsmiljølovens bestemmelser om 

arbejdsgivers ansvar under teltmontagen samt kunne foretage elementær brandbekæmpelse. 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 

 

Kompetencerne dækker den grundlæggende faglige viden for teltmontører og er relevant for alle i 

branchen.  
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

 

Serviceopgaver 

 
Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

 

Dette kompetenceområde dækker en lang række serviceopgaver som teltmontører kan udføre. Opgaverne 

kan være kundevendte eller være interne opgaver i den enkelte virksomhed.  Serviceopgaverne kan 

variere og forandre sig over tid.  

Teltmontøren udfører følgende centrale opgaver: 

• Borddækning 

•  Servering ved fest 

•  Kundebetjening ved boder, legeredskaber og forlystelser. 

•  Tilberedning af snacks, slik mv.  

•  Vagt (fx brandvagt) 

•  Opsætning og overdækning af store scener og plane gulve ved hjælp af stillads 

•  Fremstilling af materiel i træ og jern 

     

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Området er generelt præget af manuelle serviceopgaver uden brug af teknologi. Hvis der bruges værktøj, 

er det primært håndværktøj. Undtaget herfra er fremstilling af materiel i træ og jern, hvor der kan bruges 

elektriske save og svejseapparater. 

 

Kompetenceområdet kan ændre sig. Der kan komme flere serviceopgaver og andre kan blive uaktuelle. 

Det afhænger i høj grad af hvordan arbejdsdelingen - grænsefladen til andre leverandører udvikler sig i 

fremtiden. Arbejdets organisering afhænger af opgavens art. Størstedelen er kundevendte opgaver og 

løses i samarbejde med andre.   

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

Servering og tilberedning af snacks mv. forudsætter en kompetence inden for hygiejne som ’Almen 

hygiejne – obligatorisk certifikat’ giver.  

 

På vagtområdet findes i forvejen uddannelser, blandt andet vagtkurser og crowd control. Der er specielt 

behov for fokus på brandvagt og viden om brandslukning, førstehjælp samt om hvordan man kan lede 

mange mennesker når ulykken eller katastrofen sker.  

 

Opsætning af store scener og plane gulve ved hjælp af stillads og bærende vanger forudsætter et 

stilladscertifikat.  

 

Fremstilling af nyt materiel drejer sig primært om materiel i træ fx borde og gulvplader og i jern fx at 

svejse i jern. I forhold til sidstnævnte kan certifikatkurser være relevante.  

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 
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Dette kompetenceområde dækker en lang række serviceopgaver som teltmontører kan udføre. Opgaverne 

kan være kundevendte eller være interne opgaver i den enkelte virksomhed. Serviceopgaverne kan variere 

og forandre sig over tid.  
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Aktuelt tilkoblede mål 
 

Niveau kan angives ved enkeltfag. 

 

Nummer, niveau og titel EUU Varighed 

i dage 

 Tilknyttet i perioden 

25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne AP 5,0  01-01-2017 og fremefter 

40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10,0  16-08-2007 og fremefter 

40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2,0  01-10-2008 og fremefter 

40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40,0  01-12-2008 og fremefter 

40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40,0  01-12-2008 og fremefter 

40581 Koordinering af teltmontage  AE 5,0  24-10-2008 og fremefter 

40583 Montering og indretning af rammetelte  AE 5,0  24-10-2008 og fremefter 

43343 Praktik for F/I AP 48,0  01-07-2013 og fremefter 

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5,0  01-07-2013 og fremefter 

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5,0  01-07-2013 og fremefter 

45215 Grundlæggende faglig regning AP 2,0  09-01-2015 og fremefter 

45347 Grundlæggende faglig matematik AP 3,0  09-01-2015 og fremefter 

45511 Faglig læsning AP 2,0  09-01-2015 og fremefter 

45536 Faglig skrivning AP 3,0  09-01-2015 og fremefter 

45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40,0  09-01-2015 og fremefter 

45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40,0  09-01-2015 og fremefter 

45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40,0  09-01-2015 og fremefter 

45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10,0  09-01-2015 og fremefter 

45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40,0  01-01-2007 og fremefter 

45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40,0  01-01-2007 og fremefter 

45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40,0  01-01-2007 og fremefter 

47632 Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2,0  01-01-2018 og fremefter 

47668 Grundlæggende faglig regning AP 2,0  01-07-2013 og fremefter 

47669 Grundlæggende faglig matematik AP 3,0  01-07-2013 og fremefter 

47670 Faglig læsning AP 2,0  01-07-2013 og fremefter 

47671 Faglig skrivning AP 3,0  01-07-2013 og fremefter 

48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job AD 2,0  20-04-2015 og fremefter 

48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job AD 2,0  20-04-2015 og fremefter 

48416 Tekniske installationer, teltmontage AE 5,0  18-12-2019 og fremefter 

48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 5,0  29-06-2017 og fremefter 

49234 EUD-Praktikvejledning -  for den daglige oplærer AF 1,0  08-07-2020 og fremefter 

49580 EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl AF 1,0  08-07-2020 og fremefter 

49593 Planlægning af teltopstilling AE 5,0  07-02-2020 og fremefter 

49631 Regler for certificering af telte AE 3,0  22-04-2020 og fremefter 

 


