Praktiske oplysninger

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk

Yderligere information
Erik Nielsen, virksomhedskonsulent
Tlf: 9633 2253
Mail: en@amunordjylland.dk
Tina Højgaard Popp, kursussekretær
Tlf: 9633 2215
Mail: tih@amunordjylland.dk

Uddannelsessted:
AMU Nordjylland
Sofievej 61
9000 Aalborg

Byggeri 2019/20

Økonomi
Der er lovbestemt deltagerbetaling efter
gældende regler. Der udbetales godtgørelse (VEU = Voksen og efteruddannelsesgodtgørelse) efter gældende regler.
For kloakmesteruddannelsen gælder særlige regler for betaling. Ring og hør nærmere.

Eksamensgebyr
Teoretisk og praktisk prøve: Kr. 20.000,Befordring
Hvis deltagerne kører mere end 24 km om
dagen, ydes der tilskud efter gældende
regler.

Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | aalborg@amunordjylland.dk | www.amunordjylland.dk

10-09-2019

Kost og logi
Hvis afstanden mellem hjem og kursussted
er længere end 60 km ydes tilskud til kost
og logi efter gældende regler.

Rørlægger- og
kloakmesteruddannelsen

Kloakmesteruddannelsen
Rørlæggeruddannelsen
Rørlæggeruddannelsen er en teoretisk
og praktisk uddannelse, hvor der lægges
vægt på kendskab til materialer, lægningsbestemmelser,
projekteringsregler
ved simple installationer herunder dræn.

arbejder på hvert arbejdshold skal have
en rørlæggeruddannelse, når den Teknisk
Ansvarlige ikke er til stede ved praktisk
udførelse af kloakarbejde.

Uddannelsen afsluttes med en praktisk
prøve med 4 afløbsinstallationer.

Rørlæggeruddannelsen er endvidere en
obligatorisk del af kloakmesteruddannelsen, som afholdes én gang om året.

Den samlede rørlæggeruddannelse er en
obligatorisk uddannelse, i henhold til autorisationsloven, hvor minimum én med-

Rørlæggeruddannelsen varer i alt
40 dage og består af nedenstående
moduler.

Rørlæggeruddannelsen
Opstartsdatoer: 2019: 28/10
		
2020: 6/1, 10/2
Vejen som arbejdsplads

Varighed
(I alt 40 dage)
2

For at få autorisation som kloakmester,
skal man have en teknisk ansvarlig, som
har bestået kloakmestereksamen.

givning, byggelovgivning, autorisationslovgivning nationale- og internationale
standarder mm.

AMU Nordjylland udbyder den samlede
kloakmesteruddannelse, som for består
af rørlæggeruddannelsen samt en overbygningsuddannelse. Det giver en samlet
varighed på 101 dage (40 + 61 dage).

Uddannelsen er opbygget omkring skriftlige opgaveløsninger og praktiske øvelser.
Den eksamen, man kan indstilles til efter
gennemført uddannelse, er en skriftlig
prøve med opgaveløsninger, og en praktisk prøve med afløbsinstallationer.

Overbygningsuddannelsen er en overvejende teoretisk uddannelse, hvor der
arbejdes med al lovgivningsstof inden for
det autoriserede område, dvs. miljølov-

Kloakmesteruddannelsen består af
nedenstående moduler.

Varighed
(I alt 62 dage)

AMU-mål

Kloakering – anv. og lokal afledning af regnvand

4

49292

Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed

2

49433

Kloakering - Udskilleranlæg

4

47145

47136

Kloakering - I det åbne land

7

47146

2

49283

AMU-mål

Kloakmesteruddannelsen
Opstart: 8/1 2020

Kloakering – Arbejdsmiljø

2

49277

Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger

Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning

3

49279

Kloakering - Pumpeanlæg mv.

3

49288

Kloakering - Dræning af bygværker mv.

1

46969

Kloakering - Projektering og dimensionering

14

49289

Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser

2

49278

Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis

10

49290

Kloakering - Afløbsplan for småhuse

6

49280

Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget

4

49291

Kloakering – digital tegning af afløbsplaner

3

49281

Kloakering - Funktionen faglig ansvarlig

10

48444

Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer

16

49282

Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde

1

47588

Nivellering

5

49318

Kloakering - Montering af rottespærrer

1

47744

