
FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand



Er det kun for de nye i branchen?

– Nej, alle kan deltage!

Murerarbejsmandsuddannelsen

I dag skal alle have certifikater og papir på de

kvalifikationer de har. På murerarbejdsmands-

uddannelsen er der plads til alle. Er du en rutine-

ret rotte medmange år på bagen eller helt ny i

branchen. Alle får stort udbytte af uddannelsen.

Der stilles store krav til enmurerarbejdsmand i

dag. Planlægning af arbejdet på pladsen kræver

stor viden og erfaring. Der skal certifikater til

mange arbejdsfunktioner (stillads, teleskoplæs-

ser og på sigt anhugning). Demange nyemate-

rialer ogmateriel stiller også krav til vores

viden.

Allerede nu bliver viden, uddannelse og efterud-

dannelse efterspurgt af mester ogmurersjak,

når der skal ansættes en nymand. For at der

også i fremtiden er dygtige murerarbejdsmænd

på pladserne, skal der flere i gangmedmurerar-

bejdsmandsuddannelsen.



Hvor længe varer uddannelsen?
Uddannelsen varer 11⁄2 år. Du skal 13

uger på skole fordelt over 4 gange.

Resten af tiden er du i praktik i

virksomheden.

Skoleopholdene ligger fortrinsvis i

vinterperioden, her kan firmaerne

bedre undværemedarbejderne.

På skolen går du sammenmed 12-

14 andre murerarbejdsmænd og

undervisningen har netop det ind-

hold, der gør dig til en bedre mu-

rerarbejdsmand.

Der er lagt vægt på, at du får de

certifikater og den viden, der kræ-

ves i fremtiden.
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Hvad indeholder uddannelsen?
Undervisningen foregår på Tekniske skoler

og AMU-centre.

De fire moduler indeholder:

Systemstilladskursus (stilladscertifikat)

Certifikat til teleskoplæsser med kranfunktion

Materialelære

Tegningsforståelse

Planlægning

Special-stillads

Lifte og Hejs

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Affaldshåndtering

Edb

Faglig regning

Anhugning

Vådrumsbehandling

Certifikat til kold asfalt og bitumen



Hvordan kommer jeg igang?

Du skal være fyldt atten år for at starte uddan-

nelsen. Du skal have en uddannelsesaftale med

en virksomhed.

Inden du starter på uddannelsen, skal der ind-

gås en uddannelsesaftale, hvor lønforholdene

aftales mellem dig og virksomheden.

Du kan få blanketten hos Det Faglige Fællesud-

valg for Murerfaget.

Her godkendes uddannelsen og du tilmeldes på

erhvervsskolen / AMU centret.

Over 18 år og en aftale i hånden



Når du er færdig med uddannelsen, får du et ud-

dannelsesbevis, som fortæller, hvad du har lært

på uddannelsen. Du får de certifikater, du har

taget, og som bevis på, at du er udlært murerar-

bejdsmand, får du et bælte med uddannelsens

logo.

Uddannelsesbevis



Uddannelsen
Uddannelsen er blevet til i et samarbejdemel-

lem 3F Fagligt Fælles Forbund og Dansk Byggeri

for at forbedre kvaliteten i byggeriet. Dels for at

få nye til branchen og dels for at efteruddanne

demange i branchen, der mangler certifikat til

stillads. Branchen trænger kort og godt til et

løft.

De første murerarbejdsmænd blev færdiguddan-

net i sommeren 2005, og både virksomhederne

ogmurerarbejdsmændene er meget tilfredse

med resultatet.



Københavns Tekniske Skole
Fabriksparken 31, 2600 Glostrup
Tlf. 35 86 71 86

AMUNordjylland
Sofievej 61, 9100 Aalborg
Tlf. 96 33 22 11

Syddansk Erhvervsskole
Odense-Vejle
MunkeMose Allé 9, 5000 Odense C
Tlf. 70 10 99 00

Learnmark Horsens
Vejlevej 150, 8700 Horsens
Tlf. 88 16 36 00

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller

materialer, så kontakt:

Det Faglige Fællesudvalg for Murerfaget

tlf. 35 87 87 87, bygud@bygud.dk

Bygmestervej 5,2. , 2400 København NV

Er du interesseret?

Uddannelsessteder
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