
VÆRD AT VIDE OM LÆRLINGE

EUX-tømrer
Viden og fakta til virksomheder



Savner du dygtig 
 arbejdskraft?
EUX, hvor eleverne både bliver faglærte og studenter, 
bliver mere og mere populær blandt de unge – men på 
EUX-tømreruddannelsen kan det være svært at finde en 
læreplads. 
 
Det er ærgerligt. Virksomhederne tørster efter dygtige 
 faglærte, og det er afgørende at tiltrække flere unge til 
faget – bl.a. med en spændende og sammenhængende 
uddannelse.
 
De senere år er EUX-tømreruddannelsen justeret, så  
den matcher virksomhedernes behov endnu bedre. 

Her får du et kort, aktuelt og faktuelt overblik. Se også 
svarene på 5 spørgsmål, som virksomhederne ofte stiller. 
 
Måske er tiden inde til at overveje en EUX-tømrerlærling?



Fakta om  
EUX-tømreruddannelsen
En EUX-uddannelse kombinerer en erhvervsuddannelse 
(EUD) med en gymnasial eksamen. Uddannelsen er  
bygget op på samme måde som de almindelige erhvervs-
uddannelser.  Forskellen er de gymnasiale fag, og at 
EUX-uddannelsen tager længere tid.

Specialer
Tømrer og gulvlægger.

Adgangskrav
9./10. klasse og mindst 02  
i dansk og  matematik.

Uddannelsens  opbygning
EUX-tømreruddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb, der skifter 
mellem oplæringsperioder ude i virksomheden og ophold på skolen. 

• Grundforløbet varer 20 - 40 uger. 
• Oplæringsperioderne varer 25 - 35 uger.
• Skoleopholdene er hver mindst 19 uger. 
• I alt tager uddannelsen til EUX-tømrer 4,5 år - 5 år.

EUX-tømrere afslutter  uddannelsen med en studentereksamen før sommer-
ferien og en helt almindelig svendeprøve, der ligger den sidste fredag i marts 
eller september.

Vejledende forløbsoversigt for EUX-lærlinge

Grafikken er en overordnet model. Det nøjagtige forløb afhænger bl.a. af 
 startdatoen.
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Løn og refusion 
Under uddannelsen får EUX-lærlinge samme SU og løn som på den almindelige 
 tømreruddannelse. 

Oplæringsvirksomheder får forhøjet løn refusion for lærlinge med ordinære 
uddannelses  aftaler, kombinationsaftaler, ny  mesterlæreaftaler og rest -
uddannelses aftaler.

Satserne afhænger af, hvornår skoleopholdet ligger, og hvor meget lærlingen får  
i løn om ugen. De forhøjede satser bliver reguleret en gang om året. 

Lønrefusion – forhøjede satser 2022 

Den forhøjede lønrefusion er en del af trepartsaftalen om flere lærepladser og   
entydigt ansvar, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået. 

2.918 kr. 
1.-års lærlinge

3.431 kr. 
2.-års lærlinge

3.709 kr. 
3.-års lærlinge

4.202 kr. 
4.-års lærlinge

5.507 kr. 
Voksenlærlinge

Mulighed for 
 videreuddannelse 
For både EUD- og  EUX-tømrere 
giver  svendebrevet  adgang til 
uddannelser som byggetekniker, 
kort- og landmålingstekniker og 
 bygningskonstruktør. EUX-tømrere 
har også adgang til enten  ingeniør- 
eller arkitekt uddannelserne, 
 afhængig af deres valg af fag med 
 gymnasialt niveau på EUX.

En EUX-uddannelse giver  desuden
ret til at tage  gymnasiale sup ple -
rings  fag, som giver adgang  
til  videregående  
uddannelser.

Ansæt lærlinge  
tidligt 
Den forhøjede lønrefusion gælder 
ikke korte  uddannelsesaftaler og 
delaftaler. Derfor er det en god idé 
at ansætte lærlingen på en fuld 
 uddannelsesaftale, inden lærlingen 
afslutter grundforløbet. 

Den tidlige ansættelse gør også 
en stor forskel for  lærlingen, der 
får et mere sammenhængende 
 uddannelsesforløb og kan fokusere 
på at lære noget.

Læs mere på  
www.ansaetenlaerling.nu

Lønrefusion, max. sats pr. uge



Dét spørger  
virksomhederne om
Få faktuelle svar på 5 af de spørgsmål,  
som virksomhederne ofte stiller om 
EUX-tømrerlærlinge og deres 
uddannelse.

1
Læser alle EUX-tømrere videre, når 
de er udlært?

Langt de fleste fortsætter faktisk 
med at arbejde, når svendebrev og 
studenterhue er i hus. 

På bygge- og anlægs området har kun 
8 % planer om at fortsætte direkte 
videre i  uddannelsessystemet.

I gennemsnit har 18 % af alle 
EUX-lærlinge planer om at videre-
uddanne sig med det samme.
Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2021

2
Er EUX-lærlinge dyrere end 
EUD-lærlinge? 

Uddannelsen som EUX-tømrer
tager et halvt år mere end EUD- 
tømrer, så i det lange løb koster 
EUX-lærlinge lidt mere i pension, 
feriepenge og andre sociale omkost-
ninger. Men løn, refusioner og andre 
vilkår er præcis de samme for alle 
lærlinge. Som oplæringsvirksomhed 
får man dækket op imod 96 % af 
lønnen, når lærlingene er på skole. 

Arbejdsgivere peger desuden på, at 
EUX-lærlingene er en reel hjælp for 
svendene, og at de med tiden kan 
 arbejde selvstændigt, hvilket bety-
der, at deres arbejde kan faktureres.

8 %

18 %



4
Bliver EUX-lærlinge lige så dygtige 
som andre lærlinge, når de også 
har mange boglige fag? 

Erhvervsuddannelsen er omdrej-
ningspunktet for EUX. EUX-tømrere 
får alle de fag og den undervisning, 
der hører til EUD. De lærer det 
 samme som lærlinge på den almin-
delige erhvervs uddannelse, er samlet 
set lige længe i oplæring, de skal til 
samme svendeprøve og bliver også 
udlært på lige fod. 

I 2017, 2020 og 2021 var det EUX’ere, 
der vandt DM i Skills for tømrere.

5
Er det bøvlet at ansætte  
og oplære en EUX-lærling?

EUX-uddannelsen har de helt 
 samme velorganiserede rammer  
som den almindelige erhvervs-
uddannelse med en uddannelses-
aftale og en plan for hele ud-
dannelsesforløbet, så man som 
oplæringsvirksomhed kender de 
 præcise datoer for skoleophold, 
svendeprøve m.v. 

I forhold til lærlinge fra den 
 almindelige tømreruddannelse 
kræver det ikke mere eller andet 
af  oplæringsvirksomheden at tage 
EUX-lærlinge. Håndværksmæssigt 
skal de lære præcis det samme.

3
Hvordan tackler virksomhederne, at EUX-lærlinge skal på skole i  
19 uger ad gangen?

De lange skoleophold har været en udfordring for mange oplærings-
virksomheder. Derfor er EUX-tømreruddannelsen fra 2020 blevet  udvidet 
med seks måneders oplæring, så virksomhederne samlet set har en 
EUX-lærling i lige så mange uger som en EUD-lærling.

Flere og flere erhvervsskoler tilbyder også to årlige startdatoer på EUX- 
tømreruddannelsen. Det giver virksomhederne mulighed for at ansætte 
lærlinge i forskudte forløb. Når den ene er på skole, er den anden på 
arbejde. Dermed har virksomhederne hele tiden arbejdskraft.



Vidste du:
• At EUX-tømreruddannelsen er blevet 

forlænget med et halvt års ekstra læretid  
i virksomheden?

• At man mange steder kan ansætte to 
EUX- lærlinge forskudt, så den ene er på 
arbejde, mens den anden er på skole?

• At langt de fleste EUX-tømrere fortsætter 
med at  arbejde i faget, når de er udlært?

• At næsten halvdelen af EUX-eleverne 
 havde valgt  gymnasiet, hvis EUX ikke 
havde eksisteret?



Overvejer du at ansætte en EUX-lærling?
Erhvervsskolerne er klar til at hjælpe med mere information og vejledning.
Kontakt en lærepladskonsulent på den skole, du er interesseret i, og få  
mere at vide om muligheder og løsninger. 

Se også kampagnen om tidlig ansættelse af lærlinge: 
www.ansaetenlaerling.nu
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Udgivet af Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse 
i samarbejde med en række erhvervsskoler.

Byggeriets Uddannelser
Bygmestervej 5, 2.
2400 København NV
Telefon: 35 87 87 87
E-mail: bygud@bygud.dk


