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I samarbejde med Kroghs A/S tilbyder 

AMU Nordjylland kurset ”Fugning af be-

tonelementer”

Kurset er opbygget således at Betonele-

mentforeningens forventning til uddan-

nelse, ifølge Bulletin nr. 5, opfyldes:

Sammenstøbning af betonelemen-
ter. Materiale, udførelse og kontrol.
 

Målet for kurset:
Du kan i samarbejde med erfarne kol-

leger:  

• Udstøbe fuger af høj kvalitet mel-

lem betonelementer med indsigt i, 

hvordan fuger i betonelementbyggeri 

indgår i bygningernes konstruktive 

system. 

• Omstøbe armeringsjern og undgå 

luftlommer i fuger. 

• Vælge mellem forskellige udstøb-

ningsmetoder, såsom plastisk ud-

støbning, flydestøbning og pumpe-

støbning med tixotrope mørtler, til en 

given opgave. 

• Betjene og vedligeholde almindeligt 

pumpegrej. 

• Kontrollere kvaliteten af det udførte 

arbejde med henblik på at undgå fejl i 

udfugningsarbejdet.

• Udstøbe fuger med indsigt i de sær-

lige forholdsregler, der gælder ved 

vinterudstøbninger. 

• Sikre, at arbejdet udføres i over-

ensstemmelse med de arbejdsmil-

jømæssige regler for arbejde med 

cementbaserede produkter til fuge-

udstøbninger.

Undervisningen vil være både teoretisk 

og praktisk – ligesom der afsluttes med 

både en teoretisk og praktisk prøve

Målgruppe 
Betonelementmontører og fugeudstø-

bere både med og uden erfaring.
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Tilmelding
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Yderligere information
Tina Højgaard, kursussekretær
Tlf.: 9633 2215
E-mail: tih@amunordjylland.dk

Uddannelsessted
Sofievej 61, 9000 Aalborg.

Økonomi under uddannelsen
Der er lovbestemt deltagerbetaling.

For AMU målgruppen – ufaglærte og fag-
lærte medarbejdere – gælder følgende:   

Virksomheden kan få kr. 4.460,- i VEU-
godtgørelse pr. uge; svarende til kr. 
120,50 i timen.
Hvis din virksomhed er medlem af DI 
Dansk Byggeri, får virksomheden kr. 65,- 
oveni pr. time fra Bygge- og Anlægsbran-
chens Udviklingsfond. 

Befordring, kost og logi: 
Hvis man er berettiget til VEU-godtgørel-
se, kan der søges om tilskud til befordring 
og kost og logi. Satsen for befordring for 
den del, der ligger ud over 24 km: kr. 0,95 
pr. km.

Hvis afstanden mellem bopæl og kursus-
sted udgør mere end 120 km tur/retur, 
kan der søges om tilskud til kost og logi. 
Tilskuddet er max 500 kr. pr. overnatning 
inkl. kost. 
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