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EFTERUDDANNELSE
Kurser i Region Syddanmark indenfor byggeriet

KURSUSTILMELDING
Tilmelding til kurserne og ansøgning om tilskud foregår via skolernes
hjemmeside, hvor der linkes til www.efteruddannelse.dk , eller ved at
kontakte skolerne. Se kontaktoplysninger.
Du kan også søge på AMU-numret på www.efteruddannelse.dk og
tilmelde dig direkte derinde.
Få styr på dine kompetencer
Realkompetencevurdering (RKV),
d. 2. december 2020 kl. 10.00 – 14.00
Svendborg: Vestergade 120, 5700 Svendborg
Odense: Lumbyvej 11 - mødefabrikken, 5000 Odense C

TILSKUD OG ØKONOMI
Hvis kursusdeltager har uddannelse på faglært niveau, ligger prisen på
kurserne fra 126 kr. pr. dag, og man kan som arbejdsgiver opnå VEUgodtgørelse på op til 881 kr. pr. dag.
Har kursusdeltager mere end 120 km t/r til kursusudbyder, ydes der
tilskud til kost og logi på op til 500 kr. pr. døgn samt tilskud til transport.
Virksomheder, der er omfattet af overenskomst og betaler til bygge- og
anlægsbranchens Kompetencefond, kan udover VEU-godtgørelse, søge
tilskud på kr. 55,- pr. time.
Se mere her - tinyurl.com/y6gp9om2
Kurserne er målrettet faglærte og øvrige medarbejdere med
brancheerfaring samt ledige der ønsker at komme ind i branchen.
Der er garanti for, at kurserne holdes ved minimum 8 tilmeldte.

AMU-FYN i Odense
Meritgivende fag og certifikater i Struktør eller kloakuddannelsen
November 2020
09. – 11.
12. – 13.
16. – 18.
19. – 25.
26. – 27.
30.– 01. DEC.

Affaldssort. og – sort. på byggepladsen (47464)
Grundlæggende faglig regning (45215)
Grundlæggende faglig matematik (45347)
Nivellering (49318)
Vejen som arbejdsplads – Certifikat (47671)
Arbejdsmiljø 1 i fagl. og ufagl. job (48049)

December 2020
02. – 04.
07. – 09.
17.

Anvendelse af bygge- og anlægstegninger (45542)
CAD – 2D på byggepladsen (40340)
Rulle- og bukkestillads – opstilling mv. (45566)

Meritgivende fag i den samlede kloak-uddannelse
Januar 2021
04. - 06.
07. – 14.
15.
18. – 21.
22.– 12.

Kloakering – afløbssystemers formål og indretn. (49279)
Kloakering – afløbsplan for småhuse (49280)
Dræning af bygværker (46969)
Kloakering – anv. og lokal afledn. Af regnvand (49292)
Kloakering – udførelse af afløbsinstallationer (49282)

Tværfaglige Bygge- og anlægscertifikater/kurser:
Januar 2021
11. – 15.
Teleskoplæsser – Certifikat (48671)
26.		
Brandforanstaltninger v. gnist. værktøj (45141)
27. – 28.
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen (40899)
		

Meritgivende fag og certifikater i Kloak eller struktør-uddannelsen
Januar 2021
Fagfaglige byg- og anlægsmoduler
18. – 22.
25. – 29.
01. – 05.

Beton- blanding og udstøbning (49076)
Slap armering – trin 1 (48764)
Forskalling – introduktion til enkle løsninger (49079A)

Februar 2021
08. – 12.
15. – 19.
22. – 26.

Forskalling – introduktion til specielle løsninger (49079B)
Anlægsarb. – underlagsopbygn. og komprimer. (49298)
Vejbygning – bygning af fortovsarealer (45775)

Svendborg Erhvervsskole
i Svendborg
Specialiserede branchekurser
Februar 2021
1. - 3.
4.- 5.
8. - 10.
1. - 5.

CAD – 2D på byggepladsen (40340)
Vindue, dør og skydedør – mont. og justering (49192)
Fuger – fugning ved vinduer og døre (40163)
Terazzo – udførelse af gulve og plader (47126)

Syddansk Erhvervsskole
i Odense
Specialiserede branchekurser
Februar 2021
1.
2.		
3. - 5.

Tagkonstr. - beregning af vinkler og længder (49191)
Udførelse af tagbeklædning (49195)
Tagkonstr. - opstilling, afstivning og montering (49233)

KONTAKTINFORMATION
Har du spørgsmål?
Kontakt den specifikke skole for tilmelding eller spørgsmål

AMU-FYN
Ole Ingemann Nielsen
Mobil: 29674918
Email: oin@amu-fyn.dk
SVENDBORG ERHVERVSSKOLE
Rikke Søgren Raisa
Mobil 72225903
Email: rsr@sesg.dk
SYDDANSK ERHVERVSSKOLE
Michael Clement
Mobil: 20683828
Email: mcl@sde.dk

