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Generel information 
Hvem kan deltage på AMU?
Du kan deltage, uanset om du er ledig eller i 
arbejde.

Pris for kurset
Deltagergebyr udgør for de fleste kurser kr. 124,- 
pr. dag. 

Ledige deltager gratis efter godkendelse fra 
jobcentret.

Deltagere med uddannelse højere end faglært 
skal betale den fulde pris for deltagelse.

Tilskudsmuligheder
Når kurset foregår i arbejdstiden, ydes der løn-
tabsgodtgørelse til deltagere med uddannelse til 
og med faglært.

Løntabsgodtgørelsen er både VEU-godtgørel-
se på 117,70 kr. pr. time og 55 kr. fra Bygge- og 
anlægsbranchens Udviklingsfond (tilskud fra 
fonden udbetales automatisk ved ansøgning om 
VEU-godtgørelse, hvis virksomheden er medlem 
af Dansk Byggeri og medarbejderen er medlem af 
3F). 

Virksomheder, der sender medarbejdere på ud-
dannelse, skal søge løntabsgodtgørelse og befor-
dringstilskud på efteruddannelse.dk.

Medarbejdere, der ikke modtager løn under kur-
set og ledige, skal søge på skemaer udleveret af 
den erhvervsskole, der udbyder kurset.

Hvis man er berettiget til VEU-godtgørelse, kan 
der søges om tilskud til: 

Befordring, kost og logi
Kost og logi:
500 kr. pr. overnatning, hvis der er mere end 60 
km fra din bopæl til uddannelsesstedet. Ansøg-
ning sker via uddannelsesstedet, der udbyder 
kurset.

Befordring:
Kan søges for den del af kørslen, der ligger ud 
over 24 km og er på 0,99 kr. pr. km. 

Undervisningstid for AMU-kurser 
8.00-15.25

Uddannelsesbevis
Når du har gennemført kursusforløb med tilfreds-

stillende deltagelse og bestået tilhørende prøve, 
modtager du et uddannelsesbevis.

Tilmelding
Er du i arbejde skal din virksomhed tilmelde dig 
på efteruddannelse.dk eller gennem Amukurs.dk. 
Det samme gælder, hvis du er selvstændig.
Ledige skal hente ansøgningsskema på den 
erhvervsskole, der udbyder kurset. Ansøgningen 
afleveres til jobcentret, som skal bevilge uddan-
nelse. Få også råd og vejledning i din A-kasse.

Ekstra information til murersvende: 
Alle murersvende, der er medlem af en 3F 
afdeling, der organiserer murersvende, kan få 
tilskud fra murersvendenes uddannelsesfond 
til efteruddannelse efter gældende regler.

Tilskuddet er pt. 30,00 kr./t, og bliver udbetalt, 
når afdelingen har modtaget bevis for delta-
gelse/afsluttet kursus.

Ansøgningsskema findes her: 
https://www.3f.dk/murer/uddannelse/efterud-
dannelse/murernes-uddannelsesfond og i din 
lokalafdeling.
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Udtalelser

” Det er vigtigt, at 
virksomheder og 
medarbejdere føl-

ger med udviklingen inden 
for branchen, og her er 
efteruddannelse også helt 
centralt. 

Der er en tendens til, at ef-
teruddannelse i bygge- og anlægsbranchen tit 
bliver de sikkerheds- og certifikatuddannelser, 
man skal have. Det er naturligvis vigtigt at få 
taget den uddannelse, men vi håber, at Master 
Skills kan være med til at inspirere virksomhe-
der og medarbejdere til også at kaste sig over 
efteruddannelse, der dygtiggør dem inden for 
deres fag, eller til at sende hele virksomheden 
afsted på et kursus i trimmet byggeri. 

Det er god forretning løbende at udvikle sig 
og få tilført nye kompetencer til virksomhe-
den, siger Louise Pihl, underdirektør i Dansk 
Byggeri.

” Sidste 
gang jeg 
var på 

efterudannelse, 
kom jeg tilbage 
til firmaet med 
en viden som 
kom alle til gode.

Personligt havde jeg fået nogle kompetencer, 
som kunne styrke mit håndværk, og firmaet 
kunne spare penge, da vi nu kunne lave tinge-
ne mere effektivt.

Jonny Nielsen,  
Murersvend hos Øens Murerfirma A/S

Jeg er super glad for at komme på efterud-
dannelse, da det en måde, jeg får større ind-
sigt i det fag, jeg elsker.

En bonus er også det, at jeg møder andre på 
tværs af min branche.

David Jennow,  
Murersvend hos Øens Murerfirma A/S

” Gode kollega

Efteruddannelse 
skaber stor værdi for dig, 
dit fag og vores branche. 
Danmark lever af kloge 
hænder og hoveder. 

Derfor skal vi holde vores 
hænder og hoveder skarpe til morgendagens 
udfordringer. 

Jeg håber, du finder inspiration, glæde og 
bliver nysgerrig i dette efteruddannelseskata-
log, siger Claus Von Elling, formand for Bygge-
gruppen i 3F.

” For Jakon A/S er ef-
teruddannelse ikke 
blot et spørgsmål 

om at opfylde lovmæssige 
krav. Efteruddannelse er 
ligeledes et spørgsmål om 
at opkvalificere medarbej-
derenes faglige og sociale 
færdigheder. 

For Jakon er efteruddannelse blandt andet et 
middel til at effektivisere vores egenprodukti-
on. Jakons erfaringer med efteruddannelse vi-
ser desuden, at det sociale samvær og arbejds-
glæde øges, hvilket har haft positiv effekt på 
blandt andet sygefravær, selvstændighed og 
effektivitet. 

I Jakon skal vi ikke kun konkurrere på faglighed 
og viden – vi skal også konkurrere på produk-
tivitet, bæredygtighed, nye processer, kreative 
idéer og ikke mindst godt håndværk. Vi ople-
ver, at efteruddannelse bidrager til skærpelse 
af disse kompetencer, der samlet set giver både 
et socialt og økonomisk incitament til fortsat at 
efteruddanne vores medarbejdere, siger Jørgen 
Abildgaard, uddannelsesansvarlig i Jakon A/S.
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Master Skills 

Indhold 

Hvad er Master Skills?
Master Skills er to faste kursusuger, hvor erhvervs-
skolerne udbyder kurser til byggebranchen i uge 
5 og 6 i hele Danmark. Kurserne er for alle medar-
bejdere og selvstændige. 

I dette kursuskatalog finder du alle de kurser, 
erhvervsskolerne udbyder i uge 5 og 6 i 2020. Du 
kan vælge de kurser, du finder interessante uan-
set hvilket fagområde, du er fra.
 
Er du medlem af 3F, og er din virksomhed med-
lem af Dansk Byggeri, får din virksomhed i alt 
172,70 kr. i timen i løntabsgodtgørelse. 

Læs mere om tilskudsreglerne foran i dette kur-
suskatalog.

Er du i arbejde, er det den virksomhed, du er 
ansat i, der skal tilmelde dig på www.efteruddan-
nelse.dk. Er du ledig, skal du søge vejledning hos 
din A-kasse eller jobcenter.

Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at 
ringe til 
Pia Skjøtt-Larsen, Byggeriets Uddannelser på 
tlf. 35 87 87 44 eller sende en mail til  
psl@bygud.dk

Master Skills kursuskatalog er udgivet af:
Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Oplag: 54.000 

Tryk: LaserTryk.dk A/S Adresse: P. O. Pedersensvej 26, 8200 Aarhus N

Fotos: Søren Andersen og skolerne, hvis ikke andet er nævnt.
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Sjælland, Hovedstaden og Bornholm 
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Campus Bornholm 

TVÆRFAGLIGT

CAD – 2D på byggepladsen
(Anvendelse af bygge- og anlægstegninger)
Du lærer at:
•  læse og forstå tegningsmaterialer for et pro-

jekt inden for bygge- og anlægsområdet ud fra 
viden om målestoksforhold, tegningssignaturer, 
beskrivelser og afbildningsformer.

•  anvende tegningsmateriale med tilhørende be-
skrivelser til planlægning og udførelse af arbej-
det samt opmåling af materialeforbrug.

Kursusnummer: 40340 3 dage
Startdato: 3. til 5. februar 2020
Sted: Campus Bornholm, 3700 Rønne

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse §9
En uddannelse for dig som:
•  har en virksomhed med minimum 10 ansatte.
•  er forpligtet til at have en sikkerhedsorganisati-

on i virksomheden.
• skal have uddannede sikkerhedsrepræsentanter.

Kursusnummer: Er ikke et AMU-kursus. 3 dage
Startdato: 27. januar til 29. januar 2020
Pris: Kr. 4.375,- inkl. forplejning. Prisen er inkl. 
moms.
Sted: Campus Bornholm, 3700 Rønne

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 
Du kan opstille, ændre og nedtage rulle- og 
bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen 
for pågældende stilladsopstilling samt gældende 
lovgrundlag, så stilladset er sikkert at arbejde på 
for de medarbejdere, der bagefter skal anvende 
stilladset. Du kan foretage en vurdering af, om 
stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvar-
ligt set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde 
der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra 
arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og 
opstillingsvejledningen.

Du kan varetage egen og andres sikkerhed ved 
opstillingen, og sikre at det udleverede mate-
riel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden 
om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden 
om jordbund og byggematerialers egnethed til 
fastgørelse mv. Du har viden om lovgrundlaget på 
området, herunder ansvarsfordelingen i forhold 
til relevante aktører og kan vurdere om stillads-
materiellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd 
og korrosionsskader.
Kursusnummer: 45566 1 dage
Startdato: 30. januar 2020
Sted: Campus Bornholm, 3700 Rønne

Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk
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U/Nord Hillerød Tekniske Skole 

TVÆRFAGLIGT

Kommunikation og konflikthåndtering 
Hvad lærer jeg på kurset? Du lærer om kommuni-
kation og samtaleteknik, så du får bedre forståel-
se for andres situation og kan håndtere konflikter 
i forhold til kunder og kolleger på en god måde. 
Vi sætter fokus på adfærd og personlig fremto-
ning, så du opnår det, du ønsker i forhold til 
kollegaer, kunder og ledere.
Kursusnummer: 44853 3 dage
Startdato: 27. januar – 29. januar 2020
Sted: U/NORD Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød

Værktøjerne i trimmet byggeri
Hvad lærer jeg på kurset? Du opnår et sådant 
kendskab til værktøjerne i trimmet byggeri, 
at du kan bidrage til værdiskabelse og bedre sam-
spil mellem aktørerne i byggeriet. 
Du kan identificere kilder til spild i byggeproces-
sen og medvirke til at sikre bedre bygbarhed og 
bedre processer.  
Kursusnummer: 46756  1 dag
Startdato: 30. januar 2020
Sted: U/NORD Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød

Sjakbajs - planlægning og styring 
Du kan efter kurset planlægge og forberede 
byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskri-
velsesmateriale samt mål for projektet, herunder 
udarbejde tidsplan, tilrettelægge byggepladsens 
indretning, medvirke ved planlægning af beman-
ding, ressourcer, leverancer og undgå unødige 
omkostninger i form af ventetid, spild efter prin-
cipperne i det trimmede byggeri.
Kursusnummer: 48969  3 dage
Startdato: 3. februar – 5. februar 2020
Sted: U/NORD Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød

Gaffeltruck certifikatkursus B
Efter uddannelsen kan du føre og betjene gaf-
feltrucks og selvkørende gaffelstablere samt 
foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og 
gaffelstablere.
Kursusnummer: 47592 7 dage
Startdato: 27. januar – 4. februar eller 30. januar – 
7. februar 2020
Sted: U/NORD Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød

Iværksætteri - ny forretningside
Deltageren kan vurdere og udvikle forretningspo-
tentialet fra en idé til en konkret forretningsplan, 
samt vurdere sit produkt/serviceydelses værditil-
bud i forhold til kundens behov.
Deltageren kan segmentere markedet og for-
stå kundernes behov, for derved at designe og 
tilpasse ideen hertil. Deltageren kan udarbejde 
en salgs- og markedsføringsplan med størst mulig 
effekt i forhold til den konkrete forretningsplan
Kursusnummer: 48763 3 dage
Startdato: Mandag 27. januar – 29. januar 2020.
Sted: U/NORD Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød

U/Nord Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød
Telefon: 4829 0000 www.unord.dk
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Sporskifte 

Sporskifteordningen giver mulighed for, 

at nedslidningstruede medarbejdere kan 

hjælpes videre til en ny eller afvekslende 

jobfunktion i samme virksomhed eller til 

et job i en anden virksomhed.

En medarbejder kan deltage i efteruddannelse 
som fx AMU-kurser, indledende dele af en vide-
regående uddannelse og eventuel vejledning og 
praktik i op til 40 dage inden for en periode på 
seks måneder. Alle kursusudgifter kan blive dæk-
ket af ordningen, hvis kurserne giver erhvervs-
rettede kvalifikationer og kompetencer, der er 
efterspurgt på arbejdsmarkedet. 

Virksomheden kan yderligere få udbetalt løn-
kompensation på op til 260 kr./time og få dækket 
omkostninger til administration og koordinering 
svarende til maksimalt fem timer à 260 kr. pr. 

sporskiftepakke, der kan omfatte en eller flere 
medarbejdere i virksomheden.

Det er virksomheden, der skal søge om støtte fra 
sporskifteordningen, og det skal ske i tæt samar-
bejde med medarbejderen. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR) administrerer sporskifteordningen.
Læs mere om Sporskifteordningen og hent an-
søgningsskemaet her:
https://star.dk/puljer/puljer-med-loebende-frist/
sporskifte-2018/

Eksempel
En ældre murer er blevet slidt ned af at stable 
sten hver dag og vil gerne have lidt afvekslende 
arbejde. Hun får truckcertifikat, stort kørekort og 
derefter lastbilmonteret krancertifikat. Hun vil 
herefter kunne fortsætte i virksomheden, fordi 
hun nu kan lave blandet arbejde. Dels kører hun 
rundt med materialer til pladserne, og dels kan 
hun stadig lave lidt spjæld.

Kender din virksomhed Sporskifteordningen?

Foto: Torben Klint



 Master Skills kursuskatalog 2020 9

Byggekoordinator

Byggekoordinator eller Byggetekniker
Er du faglært, kan du bygge oven på dit svende-
brev og tage en byggekoordinator- eller bygge-
tekniker-uddannelse. Uddannelserne svarer til en 
kort, videregående uddannelse.

Det kan en færdiguddannet  
byggekoordinator
Som uddannet byggekoordinator bliver du binde-
leddet mellem projektlederen og de udførende 
håndværkere på byggepladsen.
Du får dermed en vigtig rolle i at styrke koordi-
neringen og optimere produktiviteten på bygge-
pladsen. 

Det kan en færdiguddannet  
byggetekniker
En byggetekniker kan projektere mindre og mel-
lemstore bygge- og anlægsarbejder samt rådgive 
bygherrer, byggevareproducenter og håndværks-
virksomheder. Du lærer at administrere bygge- og 
anlægsarbejder samt arbejde med digitalt byggeri.

Tag uddannelserne mens du er i job
Som faglært kan du tage uddannelsen sideløben-
de, mens du er i job. Du kan tage enkelte mo-
duler eller en hel uddannelse. I så fald tager det 
typisk 3 år, mens du arbejder ved siden af.

Mange begynder med modulet ’planlægning og 
styring af byggeriets processer og ressourcer’,
hvor du fx lærer om lean construction, logistik og 
digital kvalitetssikring, forhandlingsteknik og tids-
styring af projekter.

Gode muligheder for at få uddannelsen 
betalt
Du – eller din virksomhed – betaler pr. fag, og der 
er gode muligheder for at få modulerne betalt 
med statslige midler gennem Omstillingsfonden. 
Se mere på www.eaaa.dk/10000, på  www.zea-
land.dk/gratis-efteruddannelse/ eller på www. 
kea.dk/tilskud.

Byggekoordinator og byggetekniker  
som uddannelse på fuld tid
Du kan også læse til byggekoordinator på fuld 
tid over 2 år som en SU-berettiget, videregående 
uddannelse. På disse uddannelser går der en del 
håndværkere, som er i gang med et sporskifte, 
eller tager en pause fra arbejdsmarkedet for at 
dygtiggøre sig.

Hør eller se mere om uddannelserne:

KEA - Københavns Erhvervsakademi
Joan Nielsson Mathiasen, telefon 2498 2010
jonm@kea.dk
Undervisningen foregår i Hellerup. 
Hold i løbet af 2020, tilmeld dig her: 
kea.dk/uddannelser/byggeri

Center for efter- og videreuddannelse
Mikkel Steenberg, telefon 2962 7677, 
Maglegårdsvej 2
4000 Roskilde
www.zealand.dk 

Erhvervsakademi Aarhus
Mads Klinkvort, telefon 7228 6190
Sønderhøj 7G, 8260 Viby J
www.eaaa.dk
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EUC Nordvestsjælland
Alle kurser indgår i Åbent Værksted hos EUC 
Nordvestsjælland i uge 5 og 6. I Åbent værksted 
er der mulighed for at medarbejdere kan komme 
på kursus en regnvejrsdag eller ved andre stop 
i produktionen. Der er altid plads til dine folk i 
vores åbne værksted i uge 5 og 6. 
I værkstedet arbejder du selvstændigt i dit eget 
tempo med materiale, som er specielt tilrettelagt 
til det åbne værksted. Du arbejder mere som på 
byggepladsen. Går du i stå, eller får du brug for 
vejledning, er der altid en underviser til stede for at 
hjælpe dig. Du får kursusbevis og har samme ret til 
VEU-godtgørelse som på almindelige kurser. 

MURER

Tunge væg- og gulvkonstruktioner til brug i 
vådrum 
Kursusnummer: 47135 2 dage

Vådrum- fliser og klinker på vådrumsikrings-
underlag 
Kursusnummer: 44612 1 dag

Anvendelse af mørteltyper til murværk og 
puds
Kursusnummer: 40905 1 dag

Dekorationsmurværk- udførelse 
Kursusnummer: 44467 1 dag

Murede og pudsede gesimser- udførelse 
Kursusnummer: 44566 3 dage

Murede smighjørner- opførelse 
Kursusnummer: 44570 1 dag

Mureafslutninger – udførelse 
Kursusnummer: 44583 2 dage

Dekorativt fugearbejde – udførelse 
Kursusnummer: 44611 1 dag

Natursten på væg og gulv 
Kursusnummer: 43145 2 dage

Muret gavlafslutning med eller uden gesims
Kursusnummer: 44565 2 dage

Rundt murværk
Kursusnummer: 47276 3 dage

Murede gavltrekanter- udførelse 
Kursusnummer: 44581 2 dage

Porebeton – Montage af plader og blokke 
Kursusnummer: 45893 4 dage

Murede overlukninger- konstruktion og udfø-
relse 
Kursusnummer: 49246 2 dage

Udførelse af designelementer i vådrum 
Kursusnummer: 47127 2 dage

Glasbyggesten i boliger 
Kursusnummer: 47131 1 dag

Murerbranchen – Ajourføring i murerbran-
chen
Kursusnummer: 49287 1 dag

Kursusafdeling: Audebo Skolevej 6B, 4300 Hol-
bæk, Kontakt 72 290 300 kursus@eucnvs.dk. 
 Åbningstider Mandag – torsdag: 8.00-15.00 
 Fredag: 8.00-14.00

Kurserne bliver afholdt i Murerafdelingen, Absa-
lonsvej nr. 20, 4300 Holbæk



Annonce

AOF tilbyder FVU Dansk, som har til formål 
at styrke den enkeltes grundlæggende 
færdigheder inden for læsning, stavning og 
skrivning. 
Med FVU Dansk bliver det nemmere at:

• gennemføre efteruddannelse fx 
AMU-kurser

• gennemføre 9./10. klasse (avu)

• gennemføre erhvervsuddannelse

• klare jobbet

• varetage nye opgaver på jobbet

• få et nyt job

• læse og skrive i hverdagen

• forstå og bruge IT på jobbet og privat.

Målgruppe
Ledige og beskæftigede voksne, som har 
behov for at blive bedre til at læse, skrive 
og formulere sig skriftligt. Alder: Minimum 
25 år. Dog i visse tilfælde også yngre 
deltagere.

Niveau
FVU Dansk bliver tilbudt med fire trin, 
og det er ikke nødvendigt at tage alle 4 
trin. Trin 1 kræver ingen forkundskaber. 
Bestået prøve ved trin 4 giver adgang til 
erhvervsuddannelse (EUD/EUV) ligesom 
karakteren 02 fra folkeskolen. 

Indhold
Trin 1
Basale færdigheder og strategier i læsning, 
stavning og skrivning.

Trin 2
Hverdagstekster med fokus på læseteknik. 
Videreudvikling af egne skrivefærdigheder.

Trin 3
Grammatik og fokus på forskellige 
teksttyper. Afsender-/modtagerforhold.

Trin 4 
Struktur og opbygning af skriftlig dansk og 
tekster med fagligt indhold. 

Varighed
Hvert trin består af 30-60 timers under-
visning. 

Tilrettelæggelse
FVU Dansk er for både ledige og 
beskæftigede. Undervisningen bliver 
tilrettelagt med et praksisnært fokus. 
Undervisningen kan foregå hos AOF eller 
i en virksomhed. Holdstørrelse er 12-20 
deltagere. Der er mulighed for at gå til 
prøve efter hvert trin. FVU Dansk kan 
foregå parallelt med undervisning i andre 
fag. 

Økonomi
Undervisningen er gratis. Beskæftigede 
kan søge om SVU (Statens Voksenuddan-
nelsesstøtte). Ledige kan deltage på dag-
penge eller handlingsplan. 

Tilmelding
For at blive optaget på et hold i FVU Dansk 
skal man gennemføre en test, der vil vise, 
om man kan få udbytte af at deltage i un-
dervisningen. 

FVU Dansk

FVU Dansk er et fag i ”Den Forbere-
dende Voksenundervisning”, der også 
tilbyder FVU Engelsk, FVU Matematik, 
FVU Digital samt for tosprogede: 
FVU Start. 

Læs mere her: www.aof.dk
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Next – Uddannelse København 

TVÆRFAGLIGT

Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byg-
geplads
Kursets har til formål at udvikle deltagernes 
forudsætninger for aktivt at kunne deltage og 
motivere i arbejdet med at sikre egen og andres 
sikkerhed på byggepladsen. Kurset giver delta-
gerne en introduktion til arbejdsmiljøet inden for 
bygge- og anlægsbranchen. Deltagerne sættes i 
stand til at kunne analysere deres egne arbejds-, 
sikkerheds- og sundhedsforhold, herunder med-
virke ved APV/arbejdspladsvurderinger på bygge-
pladsen osv.
Kursusnummer: 48964 2 dage
Startdato: Tirsdag 28. januar 2020
Sted: Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 
værktøj
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnist-
producerende værktøj brandteknisk korrekt samt 
vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforan-
staltninger, der skal tages ved udførelse af varmt 
arbejde.
Kursusnummer: 45141 1 dag
Startdato: Fredag 7. februar 2020
Sted: Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Vejen som arbejdsplads
Kurset henvender sig til personer der har eller 
skal have arbejde på vejen. Kurset afsluttes med 
en prøve som er udarbejdet i samarbejde med 
Vejdirektoratet. Next udsteder et særligt bevis for 
prøven og meddeler Vejdirektoratet hvilke kursi-
ster beviset er udstedt til.
Kursusnummer: 47136 2 dage.
Hvert 5. år skal kurset ajourføres.
Startdato: Onsdag 5. februar 2020

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy 
og isocyanater
Deltageren kan udføre arbejde med epoxy og 
isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser 
jf. AT bek. nr. 1793 af 18. december 2015, bilag 3 
afsnit 7.
Kursusnummer: 47942 2 dage
Startdato: Mandag 3. februar 2020
Sted: Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- 
og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen 
for den pågældende stilladsopstilling samt gæl-
dende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert 

at arbejde på for de medarbejdere, der efterføl-
gende skal anvende stilladset. Uddannelsen opfyl-
der kravet til særlig uddannelse i forbindelse med 
opstilling, ændring og nedtagning af stilladser 
højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendt-
gørelse nr. 727 af 29. juni 2004.
Kursusnummer: 45566 1 dag
Startdato: Tirsdag 28. januar 2020 og tirsdag 4. 
februar 2020
Sted: Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Sikkerhed ved arbejde Asbestholdige materi-
aler og PCB
Deltagerne kan arbejde sikkerheds- og sund-
hedsmæssigt fuldt forsvarligt med asbestholdi-
ge materialer iht. gældende regler samt udføre 
nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt 
og indvendigt i bygninger m.v. Udd. opfylder krav 
til særlig udd. iht. Arbejdstilsynets bek. nr. 1088 af 
28/11/2011 om arbejdsmiljøfaglige udd. jf. Kap. 4 § 
12 og bekendtgørelsens bilag 6.
Kursusnummer: 45845 og 42905 5 dage
Startdato: Mandag 27. januar 2020
Sted: Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Udvikling af sjakbajsen som leder
Deltageren kan:
•  Indgå i byggeprocessen i et konstruktivt sam-

arbejde med alle kolleger i sjakket og med de 
øvrige aktører.

•  Fungere som sjakbajs i alle samarbejds- og en-
trepriseformer på baggrund af kendskab til de 
aftalemæssige forhold og vilkår i byggeriet.

•  Medvirke til sikkerhed og sundhed ved bygge-
pladsens indretning ud fra kendskab til APV og 
PSS.

Kursusnummer: 48970 4 dage
Startdato: Tirsdag 4. februar 2020
Sted: Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Råd og svamp - udbedring af råd, svamp og 
insekt
Deltagerne kan: 
•  Medvirke ved identifikation af råd- svampe- 

og insektskader i trækonstruktioner.  
•  Forestå forebyggelse og udbedring af skader 

fra råd, svampe og insekter i trækonstruktio-
ner.

•  Udføre og planlægge arbejdet under hensyn 
til gældende lovgivning om kvalitetssikring, 
sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byg-
geri samt relevante anvisninger og vejlednin-
ger.

Kursusnummer: 49197 2 dage
Startdato:  Onsdag 5. februar 2020
Sted: Fabriksparken 31, 2600 Glostrup
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MURER:
 
Murede kupler og hvælv - udførelse 
Deltagerne kan:
•  Opsnøre og mure krydshvælv og kuppelhvælv 

som blank mur fra stillads i henhold til kvalita-
tive og æstetiske krav. 

•  Opsnøre og mure kappehvælv og nubisk 
hvælv til overfladebehandling på murværk 
uden stillads i henhold til kvalitative og æsteti-
ske krav.

•  Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj 
til udførelse af arbejdet.

•  Udføre arbejdet efter gældende bygge- og 
arbejdsmiljølov.

Kursusnummer:  44580 10 dage
Startdato: Mandag 27. januar – 7. februar 2020
Sted: Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Avanceret flisearbejde 
Deltagerne kan: 
•  Udføre avanceret flisearbejde på baggrund 

af viden om krav og tolerancer, som væg- og 
gulvflader skal opfylde, for at kunne anvendes 
som underlag for fliser. 

•  Vejlede kunder om valg af fliser, fuge- og klæ-
beprodukter med udgangspunkt i den valgte 
flises bearbejdelighed, slidstyrke, skridsikker-
hed, format, vandabsorbering og rengøring/
vedligeholdelse.

•  Håndtere diverse tegneredskaber til brug for 
konstruktion og optegning af dekorative ele-
menter som figurer, border, friser.  

 
 

•  Udføre dekorative elementer i fliser med blød 
og hård skærv og vælge egnede skæreværktø-
jer.

•  Planlægge arbejdets udførelse, foretage kvali-
tetssikring og sikre at arbejdet udføres under 
hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Kursusnummer:  47133 5 dage
Startdato: Mandag 27. januar – 31. januar 2020
Sted: Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Kvadre og palæpuds – udførelse 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æsteti-
ske krav samt efter gældende bygge- og arbejds-
miljølov udføre kvadre og palæpuds. Deltager-
ne kan i den forbindelse udmåle og inddele til 
pudsede kvadre, reparere eksisterende kvadre, 
tildanne skabeloner til forskellige pudsopgaver og 
udføre stænk- og skrabepuds o.a. ældre over-
fladebehandlinger. Deltagerne kan til arbejdets 
udførelse vælge hensigtsmæssige materialer og 
værktøj. 
Kursusnummer:  44469 3 dage
Startdato: Mandag 3. februar – 6. februar 2020
Sted: Fabriksparken 31, 2600 Glostrup
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Roskilde Tekniske Skole 
TVÆRFAGLIGT

UGE 5
Lufttæthed 2020 for udførende bygnings-
håndværkere   
Kursusnummer: 47664 4 dage
Startdato: Mandag 27. januar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Radonsikring i byggeriet
Kursusnummer: 45888 1 dag
Startdato: Fredag 31. januar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Lufttæthed ved nye boliger   
Kursusnummer: 48199 2 dage
Startdato: Mandag 27. januar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Isolering - Energirigtige løsninger ved isole-
ring 
Kursusnummer: 49248 5 dage
Startdato: Onsdag 29. januar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer 
Kursusnummer: 48320 3 dage
Startdato: Mandag 27. januar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og iso-
cyanater 
Kursusnummer: 47942  2 dage
Startdato: Torsdag 30. januar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Termografering af bygninger
Kursusnummer: 49194  2 dage
Startdato: Mandag 27. januar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Energioptimering af bygningskonstruktioner
Kursusnummer: 48218 3 dage
Startdato: Onsdag 29. januar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

UGE 6
Efterisolering ved renovering af kælder, kry-
bekælder og terrændæk
Kursusnummer: 49238 3 dage
Startdato: Mandag 3. februar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Termografering af bygninger 
Kursusnummer: 49194 2 dage
Startdato: Torsdag 6. februar
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Lufttæthed ved renovering af konstruktioner
Kursusnummer: 49239 5 dage
Startdato: Mandag 3. februar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi 
Kursusnummer: 48965 3 dage
Startdato: Mandag 3. februar
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/
energi 
Kursusnummer: 48973 1 dag
Startdato: Torsdag 6. februar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Råd og svamp mv. - udbedring af skimmel-
svampskader 
Kursusnummer: 45858 1 dag
Startdato: Fredag 7. februar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Fuger – fugning ved vinduer og døre
Kursusnummer: 40163 3 dage
Startdato: Mandag 3. februar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

Fugning – personlig sikkerhed ved fugning
Kursusnummer: 45588 1 dag
Startdato: Torsdag den 6. februar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde

PCB – håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Kursusnummer: 42905 1 dag
Startdato: Fredag 7. februar 2020
Sted: Ledreborg Alle 42, 4000 Roskilde
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CELF 

MURER

Rundt murværk
Kursusnummer: 47276 3 dage
Startdato: Udbydes som åbent værksted
Sted: CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Murafslutninger - udførelse
Kursusnummer: 44583  2 dage
Startdato: Udbydes som åbent værksted
Sted: CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Murede overlukninger - konstruktion og ud-
førelse
Kursusnummer: 49246 2 dage
Startdato: Udbydes som åbent værksted
Sted: CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Dekorationsmurværk - udførelse
Kursusnummer: 44467  1 dag
Startdato: Udbydes som åbent værksted
Sted: CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Murede og pudsede gesimser - udførelse
Kursusnummer: 44566  3 dage
Startdato: Udbydes som åbent værksted
Sted: CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Murede gavltrekanter - udførelse
Kursusnummer: 44581  2 dage
Startdato: Udbydes som åbent værksted
Sted: CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Murede smighjørner - opførelse
Kursusnummer: 44570 1 dag
Startdato: Udbydes som åbent værksted
Sted: CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Muret gavlafslutning med eller uden gesims - 
udførelse
Kursusnummer: 44565  2 dage
Startdato: Udbydes som åbent værksted
Sted: CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Dekorationer i gulv- og vægfliser 
Kursusnummer: 47125  2 dage
Startdato: Udbydes som åbent værksted
Sted: CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Avanceret flisearbejde
Kursusnummer: 47133  5 dage
Startdato: Udbydes som åbent værksted
Sted: CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Alle kurserne bliver udbudt som åbent værk-
sted og afholdes på CELF, Kringelborg Allé 7, 
4800 Nykøbing F.
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ZBC tilbyder følgende kurser i uge 5 og 6, som en 
del af Master Skills 2020. Vi glæder os til at se dig 
på Jernbjerggaard, C.A. Olesensvej 2, 4200 Slagel-
se. 
Har du spørgsmål til nogle af kurserne, er du vel-
kommen til at ringe til os, på tlf 31 93 56 37 eller 
72 42 25 12. 
Du kan også finde os på www.zbc.dk, hvor du 
kan læse mere om vores efteruddannelsestilbud.

KLOAKMESTER

Kloakering – Ajourføring for kloakmestre 
Startdato: onsdag 5. februar 2020 
Kursusnummer: 49275 1 dag

Kloakering – Ajourføring for rørlæggere 
Startdato: torsdag 6. februar 2020 
Kursusnummer: 49276 1 dag
 

ANLÆGSGARTNER

Betjening og vedligeholdelse af mindre gart-
nermaskiner 
Startdato: mandag 27. januar 2020 
Kursusnummer: 42302 10 dage

Anvendelse af motorsav 1 
Startdato: mandag 27. januar 2020 
Kursusnummer: 44364 5 dage

Hånd og rygsprøjtecertifikat
Startdato: tirsdag 28. januar og 29. januar 2020 
Kursusnummer: 48170 2 dage

Anlæg i betonsten, buede linier 
Startdato: mandag 3. februar 2020 
Kursusnummer:  42307 15 dage

Anlæg i natursten, træ og vand 
Startdato: mandag 3. februar 2020 
Kursusnummer: 42385 15 dage

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug 
Startdato: torsdag 6. februar og 7. februar 2020 
Kursusnummer: 48175  1 dag

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægs-
gartner 
Startdato: torsdag 6. februar og 7. februar 2020 
Kursusnummer: 48142  1 dag

TVÆRFAGLIGT

Vejen som arbejdsplads 
Startdato: tirsdag 4. februar 2020 
Kursusnummer: 47136 2 dage

ZBC 
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Midtjylland 
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Mercantec 

MASKINER:

Grundlæggende betjening mindre entrepre-
nørmaskiner
Kursusnummer:  44490, 47572 og 49298 10 dage
Startdato: mandag 27. januar 2020
Sted:  Byggetek Ulfborg, Lystlundvej 18,  

6990 Ulfborg
 
Kranløft med entreprenørmaskiner under 8 
tonsmeter
Kursusnummer: 48995 3 dage
Startdato: mandag 3. februar 2020
Sted:  Byggetek Ulfborg, Lystlundvej 18,  

6990 Ulfborg

Teleskoplæsser
Kursusnummer: 48671 5 dage
Startdato: mandag 3. februar 2020
Sted:  Byggetek Ulfborg, Lystlundvej 18,  

6990 Ulfborg

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage  
Kursusnummer: 47592 7 dage
Startdato: torsdag 23. januar 2020
Sted:  Byggetek Ulfborg, Lystlundvej 18,  

6990 Ulfborg

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Kursusnummer: 47592  7 dage
Startdato: mandag 3. februar 2020
Sted:  Byggetek Ulfborg, Lystlundvej 18,  

6990 Ulfborg

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Kursusnummer: 47592  7 dage
Startdato: mandag 27. januar 2020
Sted:  Byggetek Skive, H.C.Ørstedsvej 3, 7800 Skive

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Kursusnummer: 47592  7 dage
Startdato: torsdag 6. februar 2020
Sted:  Byggetek Skive, H.C.Ørstedsvej 3, 7800 Skive

ASFALTØR:

Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed og Sikkerhed 
Kursusnummer: 47183 5 dage
Startdato: mandag 27. januar 2020
Sted:  Byggetek Ulfborg, Lystlundvej 18,  

6990 Ulfborg

Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed og Sikkerhed 
Kursusnummer: 47183 5 dage
Startdato: mandag 3. februar 2020

Sted:  Byggetek Ulfborg, Lystlundvej 
18, 6990 Ulfborg

Vejen som arbejdsplads (Ulfborg)
Kursusnummer: 47136 2 dage
Startdato: onsdag 29. januar 2020
Sted:  Byggetek Ulfborg, Lystlundvej 18,  

6990 Ulfborg

Vejen som arbejdsplads (Skive)
Kursusnummer: 47136 2 dage
Startdato: mandag 3. februar 2020
Sted:  Byggetek Skive, H.C.Ørstedsvej 3, 7800 Skive

ANLÆGSGARTNER:

Hånd- og rygsprøjtecertifikat 
Kursusnummer: 48170 2 dage
Startdato: tirsdag 4. februar 2020
Sted:  Byggetek Ulfborg, Lystlundvej 18,  

6990 Ulfborg

Sprøjtecertifikat opfølgning
Kursusnummer: 48142                 1 dag
Startdato: fredag 7. februar 2020
Sted:  Byggetek Ulfborg, Lystlundvej 18,  

6990 Ulfborg

KLOAKERING:

Kloakering – El-udstyr i pumpebrønde
Kursusnummer: 47588 1 dag
Startdato: mandag 27. januar 2020
Sted:  Byggetek Viborg, Håndværkervej 9,  

8800 Viborg

Kloakering – anv. og lokal afledning af regn-
vand
Kursusnummer: 49292 4 dage
Startdato: tirsdag 28. januar 2020
Sted:  Byggetek Viborg, Håndværkervej 9,  

8800 Viborg

Kloakering – Montering af rottespærrer
Kursusnummer: 47744 1 dag
Startdato: mandag 3. februar 2020
Sted:  Byggetek Viborg, Håndværkervej 9,  

8800 Viborg

Kloakering – Montering af rottespærrer
Kursusnummer: 47744 1 dag
Startdato: tirsdag 4. februar 2020
Sted:  Byggetek Viborg, Håndværkervej 9,  

8800 Viborg
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Tradium 

MURER

Uge 3-5
Systemstilladser – opstilling mv. 
Kursusnummer: 44004  15 dage
Startdato: mandag 13. januar – 31. januar 2020 

Uge 5 
Murede overlukninger - konstruktion og ud-
førelse 
Kursusnummer: 49246 2x2 dage
Startdato: mandag 27. januar – 30. januar 2020 

Uge 6
CAD – 2D på byggepladsen
Kursusnummer: 40340 3 dage
Startdato:   mandag 3. februar – 5. februar 2020 

Tyndpuds – Microtopping                        
Kursusnummer: 48715 2 dage 
Startdato: torsdag 6. februar – 7. februar 2020

Kontakt: kursus sekeratær Vibeke Nansen: 
VN@tradium.dk, tlf: 87118513
Sted: Murerafdelingen
Blommevej 40 – 8930 Randers NØ
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Herningsholm 

MURER

Murede smighjørner - opførelse 
Kursusnummer: 44570 1 dag
Startdato: mandag 27. januar 2020
Sted: Lillelundvej 25, 7400 Herning

Dekorationsmurværk-udførelse
Kursusnummer: 44467 1 dag
Startdato: tirsdag 28. januar 2020
Sted: Lillelundvej 25, 7400 Herning

Dekorativt fugearbejde - udførelse 
Kursusnummer: 44611 1 dag
Startdato: onsdag 29. januar 2020
Sted: Lillelundvej 25, 7400 Herning

Murede og pudsede gesimser - udførelse
Kursusnummer: 44566 3 dage
Startdato: 30.-31. januar samt den 3. februar 2020
Sted: Lillelundvej 25, 7400 Herning

Kvader og palæpuds - udførelse
Kursusnummer: 44469 3 dage
Startdato: mandag 27. januar 2020
Sted: Lillelundvej 25, 7400 Herning

Radonsikring i byggeriet
Kursusnummer: 45888 1 dag
Startdato: fredag 7. februar 2020
Sted: Lillelundvej 25, 7400 Herning
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Learnmark Horsens 
Learnmark Horsens er en af landets største skoler, 
når det gælder efteruddannelse af medarbejdere 
indenfor bygge- og anlægsområdet.

Hent vores brochuremateriale/faktaark her. Eller 
klik på https://www.learnmark.dk/amu-kurser/
 
AMU-forløb og virksomhedstilpassede kurser 
inden for industrien, bygge- og anlægsbranchen, 
transport, fødevarer, handel, IT, økonomi, admini-
stration og personlig udvikling.

FORMANDS- OG SJAKBAJSUDDANNELSER:
 
Formandsuddannelsen  40 dage
Startdato: Mandag 3. februar
Sted: Learnmark Horsens
Vejlevej 150, 8700 Horsens.
Kontakt skolen for tilmelding

Sjakbajsuddannelsen 30 dage
Startdato: Mandag 27. januar
Sted: Learnmark Horsens
Vejlevej 150, 8700 Horsens.
Kontakt skolen for tilmelding

DIAMANTSKÆRERUDDANNELSEN

MODUL 1  
Skolefagkode : amu-kontraktuddannelse
Varighed: 10,0 dage
Startdato: 27. januar 2020
Sted: Learnmark Horsens
Vejlevej 150, 8700 Horsens.

NEDRIVERUDDANNELSEN 

MODUL 7
Skolefagkode : amu-kontraktuddannelse
Varighed: 10,0 dage
Startdato: 27. januar 2020
Sted: Learnmark Horsens
Vejlevej 150, 8700 Horsens.

STILLADS

Systemstilladser – opstilling
Kursusnummer: 44004 15 dage
Startdato: Mandag 3. februar 2020
Sted: Learnmark Horsens
Vejlevej 150, 8700 Horsens.

TVÆRFAGLIGT

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 
værktøj
Kursusnummer: 45141 1 dag
Startdato: Tirsdag 28. januar 2020
Sted: Learnmark Horsens
Vejlevej 150, 8700 Horsens.

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og iso-
cyanater
Kursusnummer: 47942 2 dage
Startdato: Tirsdag 28. januar 2020
Sted: Learnmark Horsens
Vejlevej 150, 8700 Horsens.

Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige 
materialer
Kursusnummer:  45845 4 dage
Startdato: Mandag 3. februar 2020
Sted: Learnmark Horsens
Vejlevej 150, 8700 Horsens.

Teleskoplæsser - Certifikat 
Kursusnummer:  48671 5 dage
Startdato: Mandag 3. februar 2020
Sted: Learnmark Horsens
Vejlevej 150, 8700 Horsens.

Vejen som arbejdsplads - Certifikat 
Kursusnummer: 47136 2 dage
Startdato: Tirsdag 4. februar 2020
Sted: Learnmark Horsens
Vejlevej 150, 8700 Horsens.

www.learnmark.dk
Telefon: 88 16 36 00 | Email: info@learnmark.dk
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PensionDanmark
Nyt efteruddannelsessite øger din værdi på arbejdsmarkedet 

Efteruddannelse er vejen frem mod et bedre job og større 
jobsikkerhed. Og nu er det blevet meget nemmere for dig at 
få overblik over dine muligheder. På PensionDanmarks nye 
efteruddannelsessite logger du nemlig ind med NemID, og 
så finder systemet dine oplysninger om eventuelle tidligere 
uddannelser og de job, du har haft. Herudfra får du et mål-
rettet overblik over relevante kurser og efteruddannelsesmu-
ligheder. 

Via din overenskomst har du ret til efteruddannelse med løn. 
Din arbejdsgiver får tilskud til efteruddannelsen via Bygge- og 
Anlægsbranchens Udviklingsfond, som du er tilknyttet. Hvis 
du gerne vil på efteruddannelse, skal du lave en aftale med 
din arbejdsgiver. Men tjek først dine muligheder ved at logge 
ind på PensionDanmarks hjemmeside pension.dk under ”Ef-
teruddannelse”. Her finder du bl.a.:

•  Målrettet liste over samtlige kurser, din arbejdsgiver 
kan søge tilskud til

•  Information om kursernes varighed, prisen på kurserne 
samt det tilskud, din arbejdsgiver kan få. 
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Aarhus Tech 

MURER

Tunge væg- og gulvkonstruktioner til brug i 
vådrum
Kursusnummer: 47135 2 dage
Startdato: Mandag 27. januar – 28. januar 2020

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og iso-
cyanater
Kursusnummer: 47942 2 dage
Startdato: Onsdag 29. januar – 30. januar 2020

Fugning – personlig sikkerhed ved fugning 
mv.         
Kursusnummer: 45588 1 dage
Startdato: Fredag 31. januar 2020

Avanceret flisearbejde
Kursusnummer: 47133 5 dage
Startdato: Mandag 3. februar – 7. februar 2020

STRUKTØRER

Vejen som arbejdsplads - Certifikat 
Kursusnummer:  47136  2 dage
Startdato: Mandag 27. januar – 28. januar 2020

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. (AF) 
Kursusnummer:  45566  1 dag
Startdato: Torsdag 30. januar 2020

Vib. fri. beton                                                                       
Kursusnummer:  45167  2 dage
Startdato: Torsdag 6. februar – 7. februar 2020

Forskalling – udførelse af specielle løsninger                  
Kursusnummer:  49079-B  5 dage
Startdato: Mandag 27. januar – 31. januar 2020   

Slap armering - trin 1 
Kursusnummer:  48764  3 dage
Startdato: Mandag 3. februar – 5. februar 2020 

Affaldshåndtering og -sortering på bygge-
pladsen (AF)
Kursusnummer:  47464  3 dage
Startdato: mandag 27. januar 2020

Brolægning - udførelse af kombinationsbro-
lægning (AF) 
Kursusnummer:  44502  4 dage
Startdato: Tirsdag 28. januar – 31. januar 2020

Brolægning - mønsterbrolægning 
Kursusnummer:  49299  5 dage
Startdato: Mandag 3. februar 7. februar 2020

Brolægning - forskrifter og regler (AF)                                
Kursusnummer:  43795  1 dag
Startdato: Mandag 27. januar 2020

Vejbygning - bygning af fortovsarealer (AF)                       
Kursusnummer:  45775  5 dage
Startdato: Mandag 3. februar – 7. februar 2020

Alle kurserne afholdes:  Halmstadgade 6,  
8200 Aarhus N
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Syddanmark 
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Rybners 

TVÆRFAGLIGT

Anvendelse af faldsikrings udstyr
Kursusnummer: 44465 1 dag
Startdato: tirsdag 28. januar 2020 og  
onsdag 5. februar 2020
Sted: Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 
Esbjerg

Personlig sikkerhed ved arbejde med Epoxy 
og isocyanater
Kursusnummer:  47942  2 dage
Startdato: torsdag 30. januar 2020
Sted: Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 
Esbjerg

Brandforanstaltning med gnistproducerende 
værktøj
Kursusnummer: 45141  1 dag
Startdato: onsdag 29. januar 2020
Sted: Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 
Esbjerg

Fugning – personlig sikkerhed v. fugning m.v.
Kursusnummer: 45588  1 dag
Startdato: mandag 27. januar 2020  
og mandag 3. februar 2020
Sted: Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 
Esbjerg

MURER

Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr 
underlag 
Kursusnummer: 44612  1 dag
Startdato: mandag 27. januar 2020 og
mandag 3. februar 2020
Sted: Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 
Esbjerg
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AMU Vest 

Anvendelse af faldsikringsudstyr
På kurset vil du lære om faldsikringsudstyr ved 
løsning af opgaver i højden. Bemærk venligst, af 
sikkerhedsmæssige årsager som deltager: max 
personvægt 125 kg.
Kursusnummer: 44465 1 dag
Startdato: 27. og 29. januar, 3. og 5. februar 2020
Sted: Sp. Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg Ø

Evakuering og redning inden for Byggeri & 
Montage 
På kurset vil du lære om evakuering og redning 
i højden indenfor byggeri og montage. Bemærk 
venligst, af sikkerhedsmæssige årsager som delta-
ger: max personvægt 125 kg.
Kursusnummer: 46588  2 dage
Startdato: 28. og 30. januar, 4. og 6. februar 2020
Sted: Sp. Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg Ø

Gaffeltruck certifikatkursus B
På kurset vil du lære at føre og betjene forskellige 
typer gaffeltrucks i overensstemmelse med færd-
selslovens krav. Kurset udløser et certifikat-bevis.
Kursusnummer: 47592 7 dage
Startdato: 27. og 30. januar 2020
Sted: Sp. Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg Ø

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306, 

6705 Esbjerg Ø

Tel: +45 7914 0322

inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk

TVÆRFAGLIGT
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EUC Syd 

MURER

Tyndpuds/ Micro topping 
Kursusnummer: 48715  2 dage
Startdato: Mandag 27. januar 2020
Sted: Stegholt 35, 6200 Aabenraa

Storformatfliser på gulv
Kursusnummer: 43146  3 dage
Startdato: Onsdag 29. januar 2020
Sted: Stegholt 35, 6200 Aabenraa

TVÆRFAGLIGT

CAD – 2D på byggepladsen: 
Kursusnummer: 40340 3 dage
Startdato: Mandag 3. februar 2020
Sted: Stegholt 35, 6200 Aabenraa

Rulle- og bukkestillads – opstilling mv
Kursusnummer: 45566 1 dag
Startdato: Torsdag 6. februar 2020
Sted: Stegholt 35, 6200 Aabenraa
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HANSENBERG 
”Anvendelsen af ny teknologi rummer mange for-
retningspotentialer, men hvordan står det til med 
at udnytte mulighederne i bygge- og anlægsbran-
chen og hvilke behov og ønsker er der til kom-
petenceudvikling?” Sådan lyder indledningen til 
en ny rapport ’Digitalisering i bygge- og anlægs-
branchen’ udarbejdet af Videncenter Håndværk 
– Bæredygtighed – Klimarenovering og Byggeri 
sammen med Roskilde Tekniske Skole, Learnmark 
Horsens, HANSENBERG og med støtte fra Under-
visningsministeriet og CORO, Colab Roskilde. 

HANSENBERG sætter fokus på ’Den digitaliserede 
bygge- og anlægsvirksomhed’. Med inddragelse 
af XHOUSE, som er HANSENBERGs teknologicen-
ter, og udbud af relevante AMU-mål rækker vi 
hånden ud til virksomhederne med vores viden 
om ny teknologi anvendt i bygge- og anlægsbran-
chen.

AMU-fag

TØMRER

Ajourføring for tømrerbranchen
Kursusnummer: 48959 1 dag
Startdato: 27. januar 2020 – kl. 8.00-15.24. 
Sted: C.F. Tietgens Vej 11, 6000 Kolding.

TVÆRFAGLIGT

Brug af pc på arbejdspladsen  
Kursusnummer: 45565 3 dage
Startdato: 28.-30. januar 2020 kl. 8.00-15.24. 
Sted: C.F. Tietgens Vej 11, 6000 Kolding.  

CAD – 2D på byggepladsen
Kursusnummer: 40340 3 dage
Startdato: 31. januar samt 3. og 4. februar 2020, 
kl. 8.00-15.24 
Sted: C.F. Tietgens Vej 11, 6000 Kolding. 

Termografering af bygninger 
Kursusnummer: 49194 2 dage
Startdato: 5. og 6. februar 2020, kl. 8.00-15.24. 
Sted: C.F. Tietgens Vej 11, 6000 Kolding. 

Droner i byggeriet
I tillæg til AMU-faget 49194 Termografering af 
bygninger tilbyder HANSENBERG et 1 dages for-
løb ’Droner i byggeriet’. 
Startdato: 7. februar 2020 kl. 9-15. 
Sted: Vranderupvej 90, 6000 Kolding. 16 pladser.  
Pris: 0 kroner. 

Dette er et tilbud til dig, som ønsker at høre om 
morgendagens byggeri, hvor droner indgår som 
et værdifuldt redskab i bygge- og anlægsbran-
chen. HANSENBERG uddanner professionelle 
dronepiloter og faglærte på tværs af brancher.

Du bliver introduceret til droner og får eksempler 
på mulige konfigurationer, fx hvordan termografi 
kan anvendes til at afsløre fejl i installationer, så-
som solcelleanlæg, dokumentere byggeprocesser 
(foto og 2D/3D) eller overvåge byggeprocessen i 
detaljen. 

Batterikapacitet og lovgivning er i dag en udfor-
dring, men den teknologiske udvikling går hur-
tigt, og ny EU-lovgivning kan måske være svaret 
på aktuelle problemer. I naturlig forlængelse af 
kurset kan du uddanne dig til professionel dro-
nepilot hos HANSENBERG. 

Dronecertificering
Pris: 6.999 kroner – ikke tilskudsberettiget. 

Læs mere på HANSENBERGs hjemmeside
www.hansenberg.dk
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Syddansk Erhvervsskole 

TØMRER

CAD – 2D på byggepladsen
Deltagerne kan udveksle CAD-tegninger med 
byggebranchens projekterende udøvere via 
mail og internet og kan håndtere og anvende 
CAD-tegninger i byggeprocessen, samt anvende 
BIPS lagstruktur ved udarbejdelse af relevante 
arbejdstegninger.

 
Målgruppe
Alle bygningsarbejdere, herunder byggepladsle-
dere, formænd, sjakbajser og personer med kend-
skab til bygningskonstruktioner samt tegnings- og 
beskrivelsesmateriale.

 
Mål
Deltagerne kan: 
-  Udveksle CAD-tegninger med byggebranchens 

projekterende udøvere via mail og Internet. 
-  Håndtere og anvende CAD-tegninger i sam-

menhæng med byggeprocessen, samt anvende 
BIPS lagstruktur ved udarbejdelse af relevante 
arbejdstegninger. 

-  Oprette nye og redigere eksisterende 2D 
CAD-tegninger samt bidrage med konstruktive 
og relevante forslag til aktuelle konstruktioner.

Kursusnummer: 40340  3 dage
Startdato: 28.-30. januar 2020
Sted: Kurset afholdes på SDE Risingsvej 60 
5000 Odense, lokale T16-46
Kursisterne møder i kantine K4 og bliver hentet 
der af underviseren.



 Master Skills kursuskatalog 2020 31

AMU-Fyn

TVÆRFAGLIGT

Arbejdsmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på 
byggepladsen 
Sikkerheds- og sundhedsforhold i det daglige 
arbejde på byggepladser, 
APV/arbejdspladsvurderinger på byggepladsen.
Tidsplaner, økonomi og risikovurdering af konkre-
te arbejdsmiljø-problemstillinger.
Kursusnummer: 48964 2 dage
Startdato: 27. – 28. januar 2020
Sted: AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C

Affaldshåndtering og -sortering på bygge-
pladsen 
Procedurer for affaldshåndtering af byggeaf-
fald ud fra kendskab til håndtering, sortering og 
genanvendelse af affald på byggepladsen ud fra 
gældende lovgivning inden for området.
Bedst mulig sortering og håndtering af bygnings-
affald under hensynstagen til byggepladsens 
indretning.
Den ressourcebesparende kultur. Bygge- og an-
lægsmaterialers sammensætning og oprindelse.
Kursusnummer: 47464 3 dage
Startdato: 29. – 31. januar 2020
Sted: AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C

Planlægning i bygge- og anlægsbranchen
Byggepladsindretning og produktionsplanlæg-
ning ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale.
Bemanding, ressource- og leveranceoptimering 
med fokus på ventetid, spild og brækage gennem 
anvendelse af principperne i det trimmede bygge-
ri.

Risikoafdækning, uge-, periode- og procesplaner 
samt forhindringslister.
Anvendelse af PPU (procent-planlagt-udført)
Kursusnummer: 48982 3 dage
Startdato: 3. – 5. februar 2020
Sted: AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C

Byggepladslogistik  
Byggeprocessen og projektets periodetidsplan 
byggematerialer/materiel er til rådighed på byg-
gepladsen på rette tid og sted og medvirke til at 
undgå unødig ventetid og beskadigelse af oplag-
rede materialer.
Bestilling/afgivelse af afkaldeordre på byggema-
terialer og –materiel samt
Planlægning og fordeling af oplagsmuligheder på 
byggepladsen. 
Kursusnummer: 43749 2 dage
Startdato: 6. – 7. februar 2020
Sted: AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C

STRUKTØRER

Betonrenovering - reparation af beton
Typiske betonskader, herunder de ”13 betonsyg-
domme”.
Brand- og mekaniske skader på beton
Reparation af beton ved hjælp af egnet værktøj 
og egnede reparationsmetoder. 
Betonbeskyttelse/ overfladebehandling. 
Kursusnummer: 42849 5 dage
Startdato: 27. – 31. januar 2020
Sted: AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C
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Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier 

MURER

Terrazzo - udførelse af gulve og plader
Deltagerne kan: 
•  Udføre korrekt opbygget underlag for terraz-

zogulve på baggrund af kendskab til tunge 
gulvkonstruktioner og aktuelle anvisninger. 

•  Gennemføre støbning af terrazzoplader og 
-gulve. 

•  Vejlede kunden i materialevalg ved nye over-
flader, renovering af gamle overflader samt 
med hensyn til den behandling og vedlige-
hold, som terrazzoprodukter kræver. 

•  Anvende kendskab til såvel udførelse som til 
materialer, herunder færdige terrazzoblandin-
ger, samt inddragelse af kvalitative og æsteti-
ske hensyn i vejledning af kunden 

•  Planlægge udførelse løbende kvalitetssikring 
af en given opgave, som inddrager kunder og 
øvrige samarbejdspartnere. 

•  Sikre, at der tages nødvendig hensyn til mil-
jø, sikkerhed og arbejdsmiljø under arbejdets 
udførelse.

Kursusnummer: 47126  5 dage
Startdato: mandag 27. januar 2020
Sted: Porthusvej 71, 5700 Svendborg

Rundt murværk
Deltageren kan: 
•  Planlægge og udføre rundt murværk ved 

hjælp en række metoder og teknikker. 
•  Konstruere og tildanne profiler som opspæn-

des på hjørnejern og anvendes som fast snor 
under opmuring.

•  Vælge mellem metoderne i forhold til den 
givne opgave og æstetiske hensyn. 

•  Planlægge arbejdet i samarbejde med bygher-
re, projekterende og andre håndværkere. 

•  Medvirke til at angive løsningsmuligheder på 
eventuelle problemstillinger omkring planlæg-
ning og udførelse af rundt murværk. 

•  Udføre arbejdet under løbende hensyn til for-
hold, der angår miljø, sikkerhed, og sundhed 
på byggepladsen.

Kursusnummer: 47276 3 dage
Startdato: mandag 3. februar 2020
Sted: Porthusvej 71, 5700 Svendborg

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og iso-
cyanater 
Deltageren kan udføre arbejdet med epoxy og 
isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser.
Kursusnummer: 47942  2 dage
Startdato: onsdag 5. februar 2020
Sted: Porthusvej 71, 5700 Svendborg
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Nordjylland 
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TECHCOLLEGE Aalborg 

TVÆRFAGLIGT

Teleskoplæsser Certifikat
Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere 
og lignende multifunktionsmaskiner (herefter 
betegnet teleskoplæssere) i henhold til gældende 
regler. Deltageren skal kende til sikkerheds- og 
sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde 
med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af 
byrder på gafler, til kranarbejde u. 8 tm, til per-
sonløft eller til løft af containere i terminalområ-
der. Endvidere skal deltageren kunne opstille og 
betjene almindeligt forekommende teleskoplæs-
sertyper med gafler, herunder anvende korrekt 
køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge 
egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskop-
læssere indrettet som personløfter. 
Kursusnummer: 48671  5 dage
Startdato: 3. februar 2020 
Sted:  TECHCOLLEGE, Øster Uttrup Vej 1,  

9000 Aalborg.

Sikkerhed ved arbejde med Epoxy og Isocya-
nater
Deltageren kan udføre arbejdet med epoxy og 
isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser.
Kursusnummer: 47942 2 dage
Startdato: 27. januar 2020 
Sted:  TECHCOLLEGE, Øster Uttrup Vej 1,  

9000 Aalborg.

Sikkerhed ved gnistproducerende arbejde 
Varmt Arbejde certifikat
Deltageren kan:
•  Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de 

mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver 
med maskiner og værktøj, der afgiver gnister 
eller varme, og som kan medføre brand på 
arbejdsstedet.

•  Udføre varmt arbejde med gnistproducerende 

værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skæ-
rebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller 
varmluftpistol.

•  Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltnin-
ger før og under arbejdets udførelse.

•  Foretage indretning af arbejdspladsen, der 
tilgodeser brandsikkerheden. 

•  Udføre de brandtekniske regler som gælder 
ved arbejdes afslutning.

•  Foretage brandslukning på arbejdspladsen.
Kursusnummer: 45141  1 dag
Startdato: 29. januar 2020 
Sted:  TECHCOLLEGE, Øster Uttrup Vej 1,  

9000 Aalborg.

 
Lufttæthed ved nye boliger og bygningsreg-
lement
Deltagerne kan ud fra produktkendskab planlæg-
ge,
udvælge og vejlede om egnede systemløsninger
til sikring af lufttæthed ved opførelse af nye
boliger samt kan i tværfagligt samarbejde udføre
de valgte tæthedsløsninger i nye boliger under
hensyn til udfaldskrav, tæthedsproducentens
anvisninger og gældende tætheds- og isolerings-
krav.
Deltagerne kan lave opslag og forstå gældende
bygningsreglement med tilhørende vejledninger
og bestemmelser og på den baggrund medvirke
til vurdering bygningers lovlighed.
Kursusnummer: 48984 & 48199,  2x2 dage
Startdato: 3. februar 2020
Sted:  TECHCOLLEGE, Øster Uttrup Vej 1,  

9000 Aalborg.

Læs mere om kurserne og tilmeld på techcollege.dk, 
klik efteruddannelse, klik byggeri og arbejdsmiljø.
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AMU Nordjylland 

STILLADS

Rulle- og bukkestillads – opstilling
Kursusnummer: 45566 1 dag
Startdato: Mandag 3. februar 2020
Sted: AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

TVÆRFAGLIGT

Teleskoplæsser – certifikat
Kursusnummer: 48671 5 dage
Startdato: Mandag 27. januar – 31. januar 2020 og 
Mandag 3. februar – 7. februar 2020
Sted: AMU Nordjylland, Sandmoseskolen, Sand-
mosevej 486, Brovst

Vejen som arbejdsplads – certifikat
Kursusnummer: 47136 2 dage
Startdato: Onsdag 5. februar – 6. februar 2020
Sted: AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy 
og isocyanater
Kursusnummer: 47942 2 dage
Startdato: Torsdag 6. februar – 7. februar 2020
Sted: AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Koordinering af teltmontage
Kursusnummer: 40581 5 dage
Startdato: Mandag 27. januar – 31. januar 2020
Sted: Ranum Teltudlejning, Vesterled 46, 9681 
Ranum

Montering og indretning af rammetelte
Kursusnummer: 40583 5 dage
Startdato: Mandag 3. februar – 7. februar 2020
Sted: Ranum Teltudlejning, Vesterled 46, 9681 
Ranum

KLOAKERING:

Kloakering - Ajourføring for kloakmestre
Kursusnummer: 49275 1 dag
Startdato: Fredag 7. februar 2020
Sted: AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg
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EUC Nord 

MURER
Terrazzo –Udførelse af gulve og plader
Kursusnummer: 47126  5 dage (kun uge 5)

Porebeton – Montage af plader og blokke
Kursusnummer: 45893  4 dage (uge 5 og 6)

Udvendig isolering – sokkel og kreativ ud-
smykning
Kursusnummer: 49243  2 dage (uge 5 og 6)

Armeret hånd- og sprøjtepuds
Kursusnummer: 49244  2 dage (uge 5 og 6)

Avanceret flisearbejde
Kursusnummer: 47133  5 dage (uge 5 og 6)

Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder
Kursusnummer: 44622 2 dage (uge 5 og 6)

TVÆRFAGLIGT
Bygningsreglementet – anvendelse
Kursusnummer: 48984  1 – 3 dage (uge 5 og 6)

Termografering af bygninger
Kursusnummer: 49194  2 dage (uge 5 og 6)

Bæredygtigt byggeri – cirkulær økonomi
Kursusnummer: 48965  3 dage (uge 5 og 6)

Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Kursusnummer: 40899 2 dage (uge 5 og 6)

Facadepuds
HåndværkerAkademiet har i samarbejde med 
Etics (Brancheforeningen for Eksterne Facade 
Isolerings Systemer) oprettet ”Facade Puds 
Center Nord”, hvor alle producenter er til stede 
med nyeste materialer og vore undervisere med 
den nyeste viden indenfor tillægsisolering og 
facadepuds.

Vi tilbyder 2 x 2 dages kursus, hvor du kan gå i 
dybden med facadepudssystemerne. 

De 2 kurser finder du i vores Åbne Værksted

Åbent Værksted
(Kursus når du har tid eller behov)
De nævnte kurser indgår i Åbent Værksted på 
HåndværkerAkademiet ved EUC Nord, så du 
kan deltage i selvvalgte perioder.
(Terrazzo undtaget – kun uge 5)

Se alle vore kurser her:
https://www.eucnord.dk/amukurser/haandvaer-
kerakademiet/

Desuden har vi også ultra kort tilmeldingsfrist.

Vil tilbyder også gratis logi samt forplejning 
(halvpension) for deltagere med over 60 km. til 
kursusstedet.
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Kviknummer
Find kurserne i vores åbne værksted ved at 
søge på www.efteruddannelse.dk med kvik-
nummer: 799310
For at tilmelde terrazzo – søg på kviknummer: 
800577
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EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhv. 

TVÆRFAGLIGT

Kommunikation og konflikthåndtering
Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, 
så du får bedre forståelse for andres situation og 
kan håndtere konflikter i forhold til kunder og 
kolleger på en god måde. Vi sætter fokus på ad-
færd og personlig fremtoning, så du opnår det du 
ønsker, i forhold til kollegaer, kunder og ledere. 
Kursusnummer: 44853 3 dage
Startdato: 27. januar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Arbejdsmiljø – sikkerhed, sundhed og APV på 
byggeplads
Bliv bedre til at varetage egne, kollegares og 
samarbejdspartners sikkerhed og arbejdsmiljø 
på byggepladsen. Blandet andet ved hjælp af 
udarbejdelse og vedligeholdelse af APV/arbejds-
pladsvurderinger på byggepladsen. Kurset er for 
mindre byggevirksomheder. 
Kursusnummer: 48964  2 dage
Startdato: 3. februar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Du skal lære de rigtige arbejdsstillinger og rele-
vante øvelser, der kan forebygge skader og få vi-
den om konsekvenser af arbejdsbelastninger. Du 
vil også blive præsenteret for nogle af de tekniske 
hjælpemidler, der er på markedet. Søgning af 
information om ergonomi, relevant lovgivning og 
vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR.
Kursusnummer: 40392 2 dage
Startdato: 5. februar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

MURER

Murerbranchen – Ajourføring i murerbran-
chen
Vi vil lave en dag, hvor du bliver opdateret/ajour-
ført bredt inden for Murerbranchen. Det bliver 
blandet andet inden for lovgivning, AT-anvisnin-
ger, arbejdsmiljø, materialer og metoder. Hvor 
sker fejlene i murerarbejdet?  En blanding af teori 
og værkstedsdemonstrationer.
Kursusnummer: 49287 1 dag
Startdato: 6. februar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Radonsikring i byggeriet
Vi skal vurderer behovet for radonsikring i for-
hold til lovkrav og grænseværdier ved opførelse 
af nybyggeri og ved byggeopgaver i eksisterende 

byggeri. Lave opmåling og materialeberegning. 
Vælge de rette værktøjer og materialer, herunder 
typer af membran samt klæber. Teoriundervisning 
og afprøvning i værksted.
For deltagelse skal du have gennemført kurset 
”Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitu-
men”.
Kursusnummer: 45888 1 dag
Startdato: 28. februar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Tyndpuds og microtopping (microcement)
Du lærer at udføre tyndpuds/microtopping på 
udvendige og indvendige overflader og vurderer 
forskellige typer af underlag i forhold til brug af 
tyndpuds/microtopping. Mest værkstedsundervis-
ning.
Kursusnummer: 48715 2 dage
Startdato: 29. januar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Storformatfliser på gulv
Du lærer at udføre lægning af gulv med storfor-
matfliser, skæreværktøjer m.v. Kvalitetssikring og 
arbejdsmiljø indgår selvfølgelig også. Mest værk-
stedsundervisning.
Kursusnummer: 43146 3 dage
Startdato: 3. februar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

TØMRER

Ajourføring for tømrerbranchen
Vi laver en dag, hvor du bliver opdateret/ajour-
ført bredt inden for Tømrerbranchen. Det bliver 
blandet andet inden for lovgivning, AT-anvisnin-
ger, arbejdsmiljø, materialer og metoder. Hvor 
sker fejlene i tømrerarbejdet?  En blanding af 
teori og værkstedsdemonstrationer
Kursusnummer: 48959 1 dag
Startdato: 6. februar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Lufttæthed ved nye boliger
Få produktkendskab og den rigtige viden til at 
kunne planlægge, udvælge og vejlede om eg-
nede systemløsninger til sikring af lufttæthed 
ved opførelse af nye boliger. BlowerDoor test og 
termografering indgår i kurset. Teoriundervisning 
og afprøvning af materialer og metoder i værk-
stedet.
Kursusnummer: 48199 2 dage
Startdato: 27. januar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted
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Lufttæthed ved renovering af tagkonstruk-
tioner
Hvordan kan vi udføre tætte samlinger, gen-
nembrydninger og tilslutninger til andre kon-
struktionsdele (loft og væg) i et tæthedsplan ved 
renovering af en tagkonstruktion, så opfugtning 
i konstruktionen undgås. BlowerDoor test og 
termografering indgår i kurset. Teoriundervisning 
og afprøvning af materialer og metoder i værk-
stedet. 
Kursusnummer: 48200 2 dage
Startdato: 29. januar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Lufttæthed 2020 for udførende bygnings-
håndværkere
Det handler om at planlægge, vejlede i samt 
udføre korrekt opbygning af klimaskærmen for 
bygningsklasse 2020. Emner som isolering, fugt, 
dugpunkter, kuldebroer og indeklima behandles. 
Vi vil gennemgå teorien og lave de konkrete og 
korrekte løsninger i værkstedet.
Kursusnummer: 47664 4 dage
Startdato: 3. februar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

CERTIFIKATKURSER

Rulle- og bukkestillads – opstilling – 1 dag
Kursusnummer: 45566  1 dag
Startdato: Åbent værksted = udbydes alle dage i 
uge 5 og 6

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy 
og isocyanater
Kursusnummer: 47942 2 dage
Startdato: 3. februar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Teleskoplæsser – certifikat
Kursusnummer: 48671 5 dage
Startdato:  27. januar 2020 og 3. februar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og 
bitumen
Kursusnummer: 45651 1 dag
Startdato: 3. februar 2020
Sted: Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Se evt. opdateringer/ændringer på programmet 
for Master Skills uge 5-6 på Kursuscentret.nu
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