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LAUS, tavle- og installationsarbejde
Lær at udføre arbejds- og betjeningsopgaver på elektriker/el-tekniker niveau på eller
ved tavleanlæg og elektriske installationer. efter de foreskrevne sikkerhedsforan-
staltninger, så der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift.
AMU 44755

1 dag 29. september
14. december

LAUS, tavle- og installationsarbejde — opdatering
Lær at udføre arbejds- og betjeningsopgaver på elektriker/el-tekniker niveau på eller
ved tavleanlæg og elektriske installationer. efter de foreskrevne sikkerhedsforan-
staltninger, så der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift.
AMU 44755

½ dag kontakt skolen

Maskindirektivet 204-1
grundlæggende kendskab på elektriker/eltekniker niveau til Maskindirektivet (MD)
og den måde, som standarder under MD er opbygget.
Udføre, reparere og vedligeholde elektriske installationer på maskinanlæg i henhold
til gældende el- og arbejdsmiljømæssige sikkerheds krav samt krav om sikker drift.
AMU 40494

5 dage 26. oktober

EMC og potentianudligning
grundlæggende teoretisk og praktisk viden om eMC (elektromagnetisk kompatibi-
litet, elektrisk støj) og potentialudligning.
opbygning af en installation, der er sikret mod elektrisk støj og lyn.
AMU 44748

5 dage   7. september
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5S Kursus i håndværkerens servicevogn 
Der er penge at spare ved at holde orden i servicevognene!
Der kan spares mange ekstra kørsler og meget tid på at lede efter ting, der måske
alligevel ikke er der. orden og overskuelighed i servicevognen sikrer overblik og ikke
mindst, at medarbejderen altid har de nødvendige ting med til dagens opgaver.
AMU nr. 43937

2 dag se datoer på 
www.herningsholm.dk

Skab mersalg 
Der er mange penge at tjene på mersalg!
Lyt til kundens behov, gør en ekstra salgsindsats og få flere opgaver med hjem til
ordrebogen. I dialogen mellem kunden og håndværkeren, kommer mange nye mulige 
opgaver i spil. Det mulige mersalg er positivt for kunden, din virksomhed og øger 
bundlinjen.
AMU nr. 46472

3 dag se datoer på 
www.herningsholm.dk

Varmt arbejde 
varmt arbejde udført brandteknisk korrekt. for personer, der arbejder med gnistpro-
ducerende værktøj som skærebrænder, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.
AMU nr. 45141 Brand - værktøj

1 dag se datoer på 
www.herningsholm.dk

Rulle- og bukkestillads 
kurset omfatter bukkestilladser indtil 4 meter og rullestillads indtil
8 meter (udendørs) og 12 meter (indendørs).
AMU nr. 45566

1 dag se datoer på 
www.herningsholm.dk

Epoxybaserede produkter
kurset kræves ved arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter.
Det gælder eksempelvis ved f.eks. gulve, fliseklæbere eller injektion
af epoxy.
AMU 43996 Epoxy

2 dage se datoer på 
www.herningsholm.dk

kurser indrammet og mærket med       gennemføres som garantikurser
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www.herningsholm.dk

AMU kurserne er et uddannelsestilbud til alle.

Ansatte med et uddannelsesniveau til og med  
erhvervsuddannelse kan deltage for 110 eller 184 kr. pr. dag, 
og arbejdsgiveren kan få løntabsgodtgørelse på 661,6 kr. pr. 
dag. I øvrigt henvises der til skolens hjemmeside.

Der kan muligvis også søges tilskud hos medarbejdernes 
kompetencefonde, se f.eks. www.uddannelsesfonde.dk

Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse kan deltage på 
alle kurser.

Undervisningen gennemføres i skolens lokaler i tidsrummet 
8.00 til 15.24.

Tilmelding foretages på skolens hjemmeside eller på 
www.efteruddannelse.dk

for yDerLIgere InforMATIon konTAkT venLIgsT:

Uddannelsessekretær
Lene Simonsen
T: 7213 4604 
e: ls@herningsholm.dk

virksomhedskonsulent
Leif Kloster
T: 2542 4849
e: lk@herningsholm.dk

arbejdsmarkeds 
uddannelse

(amu)


