
EGU-uddannelse (Erhvervs Grund Uddannelse)

EGU: Ejendomsservice
AMU Nordjylland har tilrettelagt et 

EGU forløb, målrettet ejendomsser-

vice. Eleverne lærer om forskellige 

håndværksfag til de praktiske op-

gaver og kan udføre vedligeholdel-

se af bygninger og udendørsarealer. 

Eleverne lærer at samarbejde med 

kolleger, beboere og brugere.

I uddannelsen lærer eleverne de grund-

læggende færdigheder inden for de tradi-

tionelle håndværk som bl.a. tømrer, mu-

rer, elektriker, VVS og gartner m.v.

Der er gode jobmuligheder, typisk sker 

ansættelse i boligselskaber, virksomhe-

der, idrætsanlæg, svømmehaller, skoler 

m.v.

Skoleperioder
Uddannelsen er tilrettelagt med 4 skole-

perioder med mellemliggende praktik, 

hvor eleverne afprøver de færdigheder 

de har lært på skolen.

 

Det første forløb er planlagt med op-

start 22. juni 2015.

1. Skoleperiode 22.06.15 – 14.08.15

Praktik i relevant virksomhed

2. Skoleperiode 28.09.15 – 30.11.15

Praktik i relevant virksomhed

3. Skoleperiode 14.12.15 – 29.01.16

Praktik i relevant virksomhed

4. Skoleperiode 21.03.16 – 21.04.16

Der er løbende optag på hver skolepe-

riode.

Undervisningsmiljøet etableres i over-

skuelige rammer med klare regler og for-

ventninger til eleverne. Der vil være en 

gennemgående lærer som i dagligdagen 

vil være den enkelte elevs ”mentor” og 

vejleder, og som eleven kan henvende sig 

til med forskellige problemer.

Læringen foregår i et undervisningsmiljø, 

hvor den nødvendige teori i høj grad knyt-

tes op på udførelse af praktiske opgaver.

Undervisningen tilrettelægges som tema-

undervisning, hvor læring sker i forbindel-

se med udførelsen af praktiske opgaver.

Fortsættes
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De fire skoleperioder har hver sit tema, 

tilrettelagt efter årstiderne.

1. skoleperiode: 
Pleje af grønne områder
Der vil blive arbejdet med plejeopgaver på 

et niveau, hvor eleverne får kendskab til 

hvilke værktøjer der bruges til forskellige 

arbejdsopgaver. De får kendskab til bedst 

bekæmper de forskellige ukrudtstyper. 

Der er lidt teori, men vægten er lagt på 

praktiske opgaver. Eleverne vil også få 

kendskab til forskellige belægningsopga-

ver, med opretning og udskiftning af be-

lægningssten. Undervisningen afvikles på 

vores gartnerskole i Sandmosen.

2. skoleperiode: 
Efterårstjek af bygninger
Når vinteren står for døren, er det vig-

tigt at gennemgå bygninger og materiel, 

så det kan klare vinteren. Her vil eleverne 

lære om forskellige vedligeholdelses-

opgaver inden for de traditionelle hånd-

værksfag. Traktorer og maskiner skal ef-

terses og klargøres.

3. skoleperiode: 
Indvendigt bygningstjek 
I vinterhalvåret udføres primært inden-

dørs vedligehold. Det kan være smøring 

af dørpumper, el-arbejder, mindre repa-

rationer af malede overflader og alt an-

det, som er med til at få bygninger til at 

fremstå pænt og rent. Udendørs skal der 

udføres opgaver med snerydning og salt-

ning af stier og veje.

4. skoleperiode: 
Forårsklargøring
Her arbejdes med forårsklargøring af de 

grønne områder. Maskiner efterses og 

klargøres til sommeren. Bygningerne ef-

terses for skader på træværk, murværk 

og udendørs installationer. 

Elevens udvikling
Elevens kompetenceudvikling, såvel på 

det faglige som det personlige plan, drøf-

tes løbende gennem kontaktlærersamta-

ler, så eleven bevidstgøres om den udvik-

ling der finder sted. Troen på egne evner 

bygger på de mange små sejre.

Gennem forskellige sociale aktiviteter 

(aktuelle oplæg, idræt, sundhed, ture ud 

af huset m.v.), i kombination med de fag-

lige elementer, skabes et miljø, hvor den 

enkelte elev føler sig tryg og der etable-

res personlige netværk som kan under-

støtte den enkelte i at nå sit mål.

Praktiske oplysninger:

Yderligere information 
og tilmelding
Annette Lundgaard, kursussekretær 

E-mail: alun@amunordjylland.dk 

Tlf.: 9633 2249

Daglig undervisningstid
Alle dage: Kl 08.00 – 14.00

Der vil kunne forekomme længere ar-

bejdsdage i forbindelse med ekskur-

sioner og virksomhedsbesøg.

 

Uddannelsessted:
AMU Nordjylland

Sofievej 61

9000 Aalborg

Tlf.: 9633 2211

www.amunordjylland.dk

En del af undervisningen vil foregå på: 

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen

Sandmosevej 486

9460 Brovst. 
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