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Mellem undertegnede virksomhed

Firmanavn:  .............................................................................  Afdeling:  ..............................................

Adresse:  ...................................................................................  By:  .......................................................

Tlf.nr.:  ....................................................................................

CVR-nr.:  .................................................................................

Kontaktperson:  ........................................................................  E-mail:  .................................................

Og undertegnede

Navn:  ......................................................................................

Adresse:  ...................................................................................  By:  .......................................................

Tlf.nr.:  ....................................................................................  E-mail:  .................................................

CPR-nr.: ..................................................................................

er indgået aftale om den 2-årige betonmageruddannelse.

Uddannelsen har varighed fra (dag/måned/år) ...................... til (dag/måned/år) ......................

....................................................................   ....................................................................
Dato  Dato

....................................................................   ....................................................................
Kontraktelevens underskrift  Virksomhedens underskrift

Uddannelseskontrakten er først gyldig, når den er indsendt til og godkendt af:
Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget
Bygmestervej 5, 2. – 2400 København NV

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-,  
Brolægger- og Tagdækkerfaget

UDDANNELSESKONTRAKT
BETONMAGERUDDANNELSEN
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Aftalegrundlag for betonmageruddannelsen
Parterne er enige om, at den 2-årige betonmageruddannelse gennemføres efter de retningslinier der er 
aftalt mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund (3F).

1. PRØVETID
De første 3 måneder anses som gensidig prøvetid, i hvilken hver af parterne kan opsige aftalen med 1 uges 
varsel.

2. OPSIGELSE AF AFTALEN
Efter prøvetidens udløb kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel fra virksomhedens side og og med 2 
ugers varsel fra specialarbejderens side. 
Ansættelsesforholdet anses ikke for afbrudt under elevens deltagelse i kurser på AMU-centre.

3. ARBEJDSTID, BETALING, FERIE, SYGELØN M.M.
Arbejdstid og betaling m.v. fastsættes i overensstemmelse med de for virksomheden gældende regler herfor 
og i overensstemmelse med gældende overenskomst. Aflønning i uddannelsestiden på AMU-centrene sker 
i overensstemmelse med lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

4. AFLØNNING EFTER PRODUKTIVITETS-FREMMENDE LØNSYSTEMER
Såfremt andet ikke aftales med akkordholdet på ikke permanente arbejdspladser reduceres specialarbejde-
rens andel i den samlede akkordsum incl. dyrtidstillæg med 13% i det første år og med 5% i det andet år. 
Det beløb, som fradrages specialarbejderen, tillægges de øvrige deltagere.
Ved akkordarbejde er specialarbejderen garanteret den overenskomstmæssige timeløn. For specialarbejdere 
under 18 år er de i overenskomsten nævnte regler for ungarbejderes deltagelse i akkordarbejde gældende.
Hvor der på permanente arbejdspladser arbejdes efter akkord- eller bonussystemer, kan specialarbejderen 
deltage efter lokalt aftalte retningslinier.
Ved deltagelse i arbejde, der aflønnes efter produktivitetsfremmende lønsystemer, må det påregnes, at ud-
dannelsesplanen og kurser på AMU-centre skal følges, ligesom de i punkt 1 og 2 anførte regler om opsi-
gelse er gældende.

5. UDDANNELSESENS INDHOLD
Uddannelsen omfatter en praktisk og teoretisk del.
Den teoretiske del af uddannelsen i betonelementfremstilling omfatter mindst 24 ugers kurser på AMU-
centre. 
Uddannelsesudvalget fastlægger omfanget og indholdet af denne kursusrække.
Under den praktiske del af uddannelsen skal virksomheden drage omsorg for, at specialarbejderen får en 
alsidig indsigt i det praktiske arbejde i virksomheden inden for de forskellige arbejdsområder. Arbejdet i 
virksomheden skal foregå i den udstrækning, de erhvervede færdigheder muliggør og i øvrigt i art og om-
fang efter virksom-hedens anvisninger.
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Specialarbejderen har krav på og pligt til at gennemføre de nævnte kurser på AMU-Centrene og at deltage 
i det praktiske arbejde i virksomheden som anført. Virksomheden skal løbende registrere gennemførte 
kurser samt angive, med hvilke arbejdsopgaver specialarbejderen har været beskæftiget. Denne registrering 
danner grundlag for udstedelse af uddannelsesbeviset.
Påtegningen skal ske på skema for uddannelsesforløbet.

6. ANTAL SPECIALARBEJDERE UNDER UDDANNELSE
I virksomheder, hvor der er beskæftiget mindst 5 voksne arbejdere inden for uddannelsesaftalens område, 
kan der ansættes 1 specialarbejder under uddannelse, og for hver 5 voksne arbejdere derudover, kan der 
yderligere ansættes 1 specialarbejderuddannelse under uddannelse.

7. UDDANNELSESBEVIS
Efter uddannelsesperiodens udløb udsteder uddannelsesudvalget et uddannelsesbevis. Beviset indeholder 
oplysning om, hvilke kurser der er gennemført. Det ajourførte uddannelsesforløb (som angivet under pkt. 
5) danner grundlag for udstedelse af uddannelsesbeviset.

8. UOVERENSSTEMMELSER
Uoverensstemmelser om denne aftale indbringes gennem organisationerne for uddannelsesudvalget. 
Uoverensstemmelser, som angår overenskomstmæssige forhold, behandles dog efter reglerne for behand-
ling af faglig strid i henhold til overenskomsten mellem 3F, Fagligt Fælles Forbund og Dansk Byggeri.

9. GODKENDELSE AF AFTALEN
Nærværende aftale skal for at have gyldighed godkendes af uddannelsesudvalget.

10. UDDANNELSESUDVALGET
Uddannelsesudvalget for bygningsområdet er paritetisk sammensat af repræsentanter 3F, Fagligt Fælles 
Forbund og Dansk Byggeri og andre arbejdsgiverorganisationer.

Udvalgets adresse er:

Byggeriets Uddannelser 
Sekretariatet
Bygmestervej 5, 2.
2400  København NV
Tlf.: 35 87 87 87
Fax: 35 87 87 88
E-mail: bygud@bygud.dk

Ovenstående aftalegrundlag er gældende for medlemmer af 3F, Fagligt Fælles Forbund og Dansk Byggeri


