
VVS-kurser



beskrIVelse VarIGHed daTO 2015

Indregulering og optimering af større fjernvarmeanlæg
Deltagerne kan ud fra gældende lovgivning beregne, dimensionere, funktionsprøve, 
fejlfinde og udføre service på varme og brugsvandanlæg i etageejendomme,  
og vejlede kunden om korrekt valg af energisystem og energioptimering.
AMU 45892

5 dage   1. december (2014)
  2. marts
  7. september

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg
Du vil kunne udføre eftersyn, kontrol og service på mindre fjernvarme- 
installationer i parcelhus og mindre ejendomme. Certifikatet er gældende
i 3 år. Max 12 personer. 
oBs! kurset skal recertificeres mindst hvert 3. år - se nedenfor.
AMU 44977

7 dage 15. januar
11. juni
  2. november

Recertificering fjernvarme
Indholdet på kurset, se ovenfor under eftersyn og service af fjernvarme- 
anlæg. Der skal ske recertificering senest hvert 3. år af kurset ”.
eftersyn og service af fjernvarmeanlæg”. 
AMU 46818

3 dage 21. januar
17. juni
  6. november

Ændring af eksisterende varmeanlæg
rådgive kunder og driftspersonale om valg af ændringer i eksisterende varmeanlæg, 
beregne energiøkonomiske driftsfordele og investeringsmæssige konsekvenser. 
Udføre de installationstekniske opgaver i forbindelse med ændringer eksisterende 
varmeanlæg.   
AMU 47576

 2 dage 27. februar
28. august

Energiservice, tekniske installationer
vejlede kunder m.m. for at opnå energibesparelse indenfor el, vand, varme og  
ventilation. kendskab til bygningsreglementets krav til frem tidens miljørigtige   
og tekniske byggerier samt den globale effekt af det stigende energiforbrug
AMU 40633

1 dag 24. februar 
25. august

Energitjek, tekniske installationer
kan foretage energitjek for at opnå energibesparelser inden for el, vand varme  
og ventilation. Udarbejde konsekvensberegninger på energibesparelser og vejlede 
kunden om tilskudsordninger. optimal integration af de tekniske installationer  
og komponenter, som anvender varme, aircondition og ventilation, samt gældende 
lovgivning på området
AMU 40573

2 dage 25. februar
26. august

A-Certifikat:
følgende kurser kræves:
- opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 
- Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel 
- service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedler
- fejlfinding og - retning af varmeprod. gasfyr kedel
- Certificering indenfor gasområdet under 135 kw
Max 14 personer. Pris 950,-
AMU 42034 - 42037 - 42039 - 42040 - 42041

16 dage   5. januar 
11. februar 
  1. juni
12. august 

Installation af mindre biomassekedler og ovne
Installere, servicere, fejlrette og indregulere biobrændselsanlæg.
oBs! kurset skal recertificeres mindst hvert 3. år - se nedenfor.
AMU 47547

3 dage 11. februar
12. august

Recertificering af biobrændselsanlæg
Indholdet på kurset, se ovenfor under Biobrændsel. 
Der skal ske recertificering senest hvert 3. år
AMU 47550

1 dage 13. februar
14. august

Solvarme
Installere, servicere, fejlrette og indregulere mindre solvarmeanlæg.
oBs! kurset skal recertificeres mindst hvert 3. år - se nedenfor.
AMU 47546

3 dage 16. februar
17. august

Recertificering – solvarme
Indholdet på kurset, se ovenfor under Biobrændsel. 
Der skal ske recertificering senest hvert 3. år
AMU 47549

1 dage 18. februar
19. august
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Varmepumpeinstallation
Installere luft/ luft, luft/vand, væske/vand. opsamle data og videreformulere dem, 
rådgive kunde om korrekt varmepumpetype. Max 12 personer
AMU 47545

4 dage 19. februar
20. august

Tjek på vandinstallationer
Deltagerne kan sikre vandinstallationer mod tilbagestrømning og foretage forebyg-
gelse mod legionella, samt foretage reparation af eksisterende vandinstallationer og 
isolering. endvidere kan deltagerne foretage reparation af eksisterende vandinstal-
lationer og isoleringer, samt kvalitetssikre arbejdet.
AMU 47288

2 dage 10. september

Fejlfinding på eltekniske komponenter i VVS-installationer
systematisk funktionskontrol på elinstallationer i energianlæg ved brug af  
måleværktøj. systematisk fejlsøgning, udskifte komponenter  og udføre elteknisk 
dokumentation. 
AMU 42036

2 dage   3. marts
  1. september

Multi svejseværksted
Undervisning i svejsning og termisk skæring i topmoderne multiværksted.  
Certificering og godkendelse til trykbærende anlæg (PeD)

Åbent værksted

§26 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
Lovpligtigt kursus for alle i kontakt med svejsning.   
AMU 44530

1 dag se datoer på 
www.herningsholm.dk

Varmt arbejde
varmt arbejde udført brandteknisk korrekt. for personer, der arbejder med gnist- 
producerende værktøj som skærebrænder, vinkelsliber,loddeværktøj eller varmluftpistol.  
AMU 45141

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 45566 Rullestillads

1 dag se datoer på 
www.herningsholm.dk

Blikkenslagerkurser – kom på kursus når du har tid
Der udbydes 27 forskellige blikkenslagerkurser i åbent værksted.  
fx Tyndpladebearbejdning – Inddækning – Blikkenslager- og håndværkerkunst

juni – august

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
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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
Birgit Gammelmark
T: 7213 4732  
e: bg@herningsholm.dk

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

arbejdsmarkeds 
uddannelse

(amu)


