
Informationsmøde
Afholdes mandag d. 12. dec. 2016 kl. 10.00 – 12.00 
AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg, møderum 1 + 2.

Opstart
Opstart: Mandag d. 9. januar 2016 
Afslutning: Fredag d. 31. marts 2017 
Virksomhedspraktik: Uge 12 – 13.

Uddannelsessted
AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg.

I samarbejde med Jobcenter Aalborg tilbyder AMU 
Nordjylland en kompetencegivende uddannelse inden 
for bygge/anlæg. 

Betonuddannelsen er en teoretisk og praktisk uddannel-

se, hvor der lægges vægt på kendskab til armering, for-

skalling og beton på byggepladsen.

Uddannelsen har ligeledes fokus på arbejdsmiljø, bygge-

pladslogistik og affaldshåndtering.

Uddannelsesforløbet giver et godt afsæt til at få et job i 

byggebranchen. Ifølge rapport fra COWI mangler der al-

lerede nu kvalificeret arbejdskraft inden for bygge- og 

anlægsområdet i Nordjylland. Manglen på arbejdskraft 

skyldes en række store anlægsprojekter, heriblandt nyt 

Aalborg Universitetshospital, almene boliger i hele regio-

nen, nyt uddannelsesbyggeri m.m.

Uddannelsen er opbygget som en vekseluddannelse med 

en samlet varighed på 60 dage, hvor de 50 dage er under-

visning og de 10 dage er virksomhedspraktik.

Yderligere information om uddannelsen
Tina Højgaard Popp, uddannelsessekretær
Tlf. 9633 2215, e-mail: tih@amunordjylland.dk

Karsten Thomsen, faglærer
Tlf. 9633 2370, e-mail: kth@amunordjylland.dk

Information om kursusdeltagelse, økonomi m.v.:
Jobcenter Aalborg: 
Mogens Olesen, tlf. 9931 5225
e-mail: mo-jobcenter@aalborg.dk

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211  |  aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Undervisningen indeholder nedenstående moduler:

Kursusbetegnelse Varighed (dage) AMU mål

Nivellering 5 47665

Grundlæggende faglig regning 2 47668

Grundlæggende faglig matematik 3 47669

Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 45542

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2 48049

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 40392

Armering – udarbejdelse af klippe- og bukkelister 3 45159

Armering – anvendelse af elektriske klippe-/bukkemaskiner 2 45160

Slap armering – udførelse af enkle løsninger 3 45161

Slap armering – udførelse af specielle løsninger 3 45162

Forskalling – udførelse af enkle løsninger 5 45163

Forskalling – udførelse af specielle løsninger 5 45164

Udstøbning af byggepladsbeton 3 45739

Systemforskalling – opstilling af vægforskalling 3 45166

Montering af betonelementer 5 44814

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj 1 45141

Virksomhedspraktik 10

Forløb i alt: 50 dage + praktik (10 dage)
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