
MUR E R A R BE JD S M A N D 

– en AMU-kontraktuddannelse

Uddannelsessteder
Uddannelsen gennemføres på 

Roskilde Tekniske Skole 
Ledreborg Allé 50,
4000 Roskilde
Kontaktperson: Preben Larsen 
Mobil 61 94 85 55Mail: prl@rts.dk

Nyt hold i 2022 modul A – tre uger, ugerne 11 – 12 – 13,  start 14 
marts 2022.
 

Øvrige nedenstående kurser:  
For at gennemføre disse kurser Kontakt nærmeste Erhvervs-
skole
44004 Systemstilladskursus (stilladscertifikat)
48671  Teleskoplæsser (certifikat)
40540  Arbejdsplatforme – Montage 
40539  Arbejdsplatforme – Flytning
48919  Vådrumssikring
45141  Brandforanstaltning v/ gnistproducerende værktøj
45651  Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

Er Du interesseret?
Det Faglige Fællesudvalg for Murer -, Stenhugger og Stukkatur-
faget.  
Bygmestervej 5,2. 2400 København NV
Uddannelseskonsulent i Byggeriets Uddannelser 
Pia Skjøtt-Larsen
Direkte telefon: 35 87 87 44
psl@bygud.dk
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MUR E R A R BE JD S M A N D 

– en AMU-kontraktuddannelse
Viden, uddannelse og efteruddannelse kendetegner fremti-
dens murerarbejdsmand – og måske også din medarbejder?  
Hvorfor ikke hjælpe ham med at få bevis på sin erfaring og 
samtidig bygge videre på de ressourcer, du allerede har i 
virksomheden?

AMU-kontraktuddannelsen til Murerarbejdsmand er et re-
sultat af et samarbejde mellem DI Dansk Byggeri og Fagligt 
Fælles Forbund, 3F.

AMU-kontraktuddannelsen er baseret på en uddannelses-
kontrakt mellem virksomhed og medarbejder, og varer 1½ 
år.  
I den tid vil din medarbejder være på skole i 11 uger for-
delt over 4 gange, og primært i vinterhalvåret. Resten af 
uddannelses tiden foregår som praktik i virksomheden. 
Erfarne medarbejdere har mulighed for afkortning af 
uddannelsen ud fra en konkret vurdering. Der udstedes 
AMU-beviser for de enkelte AMU-kurser. Ved afslutning af 
den samlede AMU-kontraktuddannelse udsteder Det Faglige 
Fællesudvalg for Murerfaget et uddannelsesbevis.

For at kunne fungere som lærested for AMU-kontraktuddan-
nelsen Murerarbejdsmand, skal virksomheden være med-
lem af DI Dansk Byggeri eller have en tiltrædelsesordning 
med 3F. Endvidere skal virksomheden være praktikgodkendt 
til at udlære murerelever.

Hvad indeholder uddannelsen?
Under uddannelsen skal man have kurser i:
44004 Systemstilladskursus (stilladscertifikat)
48671 Teleskoplæsser (certifikat)
40540 Arbejdsplatforme – Montage 
40539 Arbejdsplatforme – Flytning
48919 Vådrumssikring
45141 Brandforanstaltning v/ gnist producerende værktøj
45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

Modul A og B indeholder:
• Materialelære
• Tegningsforståelse
• Byggepladslogistik
• Skorstens- og rygningsstillads

• Nivellering
• Sikkerhed og arbejdsmiljø
• Affaldshåndtering
• PC på arbejdspladsen
• Faglig regning
• Mørteltypers anvendelsesmuligheder

Økonomi
For AMU- og FVU-kurser er tilskuddet fra Bygge- og An-
lægsbranchens Udviklingsfond 65,00 kr. pr. time for hver 
medarbejder, hvis der under kursusdeltagelsen udbetales 
løn på minimum 146,50 kr. i timen. Hvis den udbetalte løn er 
mindre end 146,50 kr., vil tilskuddet blive reduceret. Arbejds-
giveren kan søge via www.uddannelsesfonde.dk. Tilskuddet 
for AMU-kontraktuddannelser er ligeledes 65,00 kr. pr. time.

VEU GODTGØRELSE – Hvor meget? 
Satsen for VEU- godtgørelse er 120,50 kr. pr. time (4.460,00 
kr. pr. uge) i 2021. Det svarer til 100 % af den højeste dagpen-
gesats. Samlet tilskud VEU-godtgørelse + uddannelsesfond 
er 120,50 kr. + 65,00 kr. = 185,50 kr., hvis den udbetalte løn er 
på minimum 146,50 kr./timen.


