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Varmt arbejde
Udføre varmt arbejde brandteknisk korrekt.
For personer der arbejder med bl.a. gnistproducerende værktøjer.
AMU 45141 Brand værktøj

1 dag 28. januar
  8. februar

Asbest udendørs
Udendørs arbejde m/asbestholdige materialer, fx tag- eller facadeplader.
AMU 40085 Udv. asbest

1 dag    1. februar 
 25. april

Rulle- og bukkestilladser
Kurset kræves ved arbejde på rulle- og bukkestilladser.
AMU 45566 Rullestillads

1 dag 20. januar
31. marts

Systemstilladser – opstilling mv.
Opstille, ændre og nedtage ramme-, søjle-, rulle- og bukke-stilladser.
AMU 45623 Systemstillads

15 dage Kontakt skolen

Epoxybaserede produkter
Kurset kræves ved arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter.
AMU 43996 Epoxy

2 dage   3. februar
27. april
22. juni

PCB 
Hvordan skal PCB-holdige materialer behandles.
Til dig der skal arbejde med renovering af bygninger hvor der er risiko for at der er 
brugt PCB.
AMU 42905 PCB – Håndtering, fjernelse og bortskaffelse

1 dag    2. februar
 26. april

Nivellering og afsætning
Lær at udføre nivellerings-, afsætnings- og opmålingsopgaver
AMU 47665

5 dage Kontakt skolen

Vejen som arbejdsplads
Kurset kræves ved arbejde i forbindelse med veje, bl.a. udføre korrekt 
afmærkning af typiske vejarbejder og trafiksikkerhedsvurdering.
AMU 47136

2 dage 20. april
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Termografering af boligen 
Deltageren kan efter kurset foretage termografering af bygninger og
tolke på samt rådgive ud fra termografierne.
AMU 42879

1 dage 4. februar
21. april

Energioptimering af boligen 
Deltageren kan efter kurset identificere mulige energibesparelser 
ved gennemførelse af simpelt energitjek, gennemføre et overordnet 
energitjek, vurdere energibesparelser og CO2-besparelser, rådgive 
kunden om energiløsninger der kan udmøntes i en handlingsplan 
for renovering af bolig eller bygningsdel.
AMU 40991

2 dage   2. februar
19. april

Dampspærre i nybyggeri 
Dampspærre er et vigtigt element i ny-, om- og tilbygninger. 
På kurset arbejdes der med udvælgelse, montering, samlinger m.m. 
men også med krav til energirigtig benyttelse af damspærre.
AMU 42795

1 dag   1. februar
18. april

Anvendelse af faldsikringsudstyr
- et kursus om sikkerhed for brugere af faldsikringsudstyr. 
For dig, der ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet.
AMU 44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr

1 dag 26. januar
  2. marts
  6. april
  1. juni
10. august
  6. september
  5. oktober

Lastbilmonteret kran, certifikat D
Krav for beskæftigelse som kranfører på lastbilmonterede kraner 
(certifikat D) med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 
25 tonsmeter.
AMU 47478

10 dage 1. februar
  7. marts
  4. april
23. maj
20. juni

Teleskoplæsser med gafler
Lær praktisk anvendelse af og teoretisk viden om, hvordan maskinen anvendes 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
AMU 40073

5 dage 25. januar
22. februar
11. april
25. april
  6. juni
  4. juli
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www.herningsholm.dk

AMU kurserne er et uddannelsestilbud til alle.

Ansatte med et uddannelsesniveau til og med erhvervs- 
uddannelse kan deltage for 108 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)


