
AMU-kursus

For læresvenden
Brug én dag på at blive klogere på rollen som oplærer for 
 virksomhedens  lærlinge.

Vil du være med til at skabe mere kvalitet i lærlingenes praktik i virksomheden, 
er dette kursus det rette for dig.



Måske genkender du ét eller begge scenarier:

•  Som faglært svend er det dig, der har en lærling med i arbejdet, og  
måske tænker du indimellem, at du har brug for viden til at tackle nogle af de  
udfordringer, der kan opstå i oplæringen?

•  Som faglært svend kan du lide at være med til at uddanne virksomhedens 
lærlinge, men føler, at du mangler viden til at kvalificere lærlingens oplæring?

AMU-kurset er af én dags varighed og henvender sig til dig, der som svend er 
involveret eller skal involveres i lærlingens oplæring.

På kurset vil du få viden og værktøjer til at give lærlingen et endnu bedre  
praktikforløb.

Se præsentationsvideo her: www.youtube.com/watch?v=93brZVr8-ag&featu-
re=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=93brZVr8-ag&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=93brZVr8-ag&feature=youtu.be


Efter endt kursus kan du:

•  Planlægge modtagelse af lærlingen, så denne føler sig velkommen og  
inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).

•  Introducere arbejdsopgaver, så lærlingen opnår forståelse for uddannelsens 
faglige mål.

•  Integrere lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.

•  Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres 
anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at lærlingen 
bliver medspiller i virksomheden.

•  Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter lærlingens ansvar for egen  
uddannelse, og som udvikler og fastholder lærlingen i uddannelsen.

•  Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig udvikling i lærlingens 
uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.



PRAKTISK INFO
Kursustitel: EUD-Praktikvejledning – for den daglige oplærer

Kursus nr. 49234

Tilmeld dig på:
www.voksenuddannelse.dk/ og søg på kursus nr.: 49234.

Dato for afholdelse:
Når du tilmelder dig, kan du se hvilke datoer kurset afholdes samt på hvilke 
skoler det udbydes.

Varighed:
Kurset er på 1 dag.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til svende, der er involveret i lærlingens praktikforløb i 
virksomheden.

Pris:
Deltagerprisen er 126 kr. for faglærte.

Løntabsgodtgørelse:
For deltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at få VEU-godtgørelse 
(løntabsgodtgørelse), som pt. udgør 120,50 kr. i timen.

Dertil kan virksomheder, der er medlemmer af DI Dansk Byggeri få yderligere  
65 kr. i timen. Den samlede løntabsgodtgørelse bliver således 185,50 kr. i 
timen.
Godtgørelsen udbetales til din arbejdsgiver, hvis du får løn, mens du er på  
kursus.

http://www.voksenuddannelse.dk/

