Ejendomsservice

Tilbud om efteruddannelse til dig,
der er ejendoms– eller tilsynsfunktionær
• Biodiversitet og fremtidens udearealer
• Bygninger og energioptimering
• Fremtidens affaldssortering
• Kommunikation

Biodiversitet og fremtidens udearealer
Flotte, alsidige, stimulerende og trygge udearealer

Indendørsbeplantning, 11 dage

giver gladere beboere og boliger, der er lettere at

Planter i plantekummer, 2 dage

leje ud. Lær at skabe pæne og gode uderum til bo-

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding, 1 dag

ligforeningen.

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask, 10 dage
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver, 10 dage

Bliv klogere på vedligeholdelse af udearealer, biodi-

Ukrudtsbekæmpelse uden kemi, 5 dage

versitet og udemiljø og gør dig dygtig i forhold til at

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje, 5 dage

vælge de rette plejeløsninger.

Biodiversitet i anlægsgartnerfaget, 2 dage
Miljø og Biologiske forhold i Grønne Anlæg, 5 dage

Se kurserne:

Hånd– og rygsprøjtecertifikat, 2 dage
Etablering af regnbede, 5 dage
Indretning og vedligeholdelse af legepladser, 2 dage
Tryghedsskabende aktiviteter, ejendomsservice, 1 dag

Bygninger og energioptimering
Med energioptimering får dit boligselskab et bedre

Syn af boliger, ejendomsservice, 5 dage

indeklima, en mindre varmeregning og mindre CO2-

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv., 1 dag

udledning, I kan hermed opnå bedre energimærk-

Indeklima og ventilationsanlæg, 5 dage

ning.

Ejendommens installationer, 5 dage
Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn, 3 dage

Kurserne kan blandt andet hjælpe dig i dit arbejde

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice, 2 dage

med at reducere netop din boligforenings energifor-

Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice, 3 dage

brug og dermed gøre boligselskabet grønnere. Du

Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice, 4 dage

kan også blive styrket på dine håndværksmæssige

Tryghedsskabende aktiviteter, ejendomsservice, 1 dag

færdigheder til god gavn for beboerne.

El-låse og overvågning, ejendomsservice
Byggesagsforløb, ejendomsservice
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj, 1 dag

Fremtidens affaldssortering
Det handler om at se vores affald som ressourcer, så

Affaldshåndtering, ejendomsservice, 5 dage

vi kan passe bedst muligt på miljøet. Derfor er det
vigtigt at få styr på din boligforenings affaldshåndtering, sikkerhed omkring dette og kommunikationen
med beboerne om korrekt sortering.

Kommunikation og ledelse
Med ansvaret for et team, er det afgørende, at du er

Grundlæggende lederuddannelse, 13 dage

en professionel og kompetent leder. Bliv klogere på

Kommunikation og konflikthåndtering, 3 dage

samarbejde og konflikthåndtering og lær mere om
kommunikation som ledelsesværktøj og forandringsog udviklingsprocesser.

Praktiske oplysninger
Kursusadresser
AMU Nordjylland
Sofievej 61, 9000 Aalborg
Tlf. 9633 2211
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486, 9460 Brovst
Tlf. 9633 2626
AMU Nordjylland, Hobro
Gettrupvej 5, 9500 Hobro

Økonomi

Du vælger selv, hvilke kurser du vil deltage
i og hvor mange. Alle kan deltage på AMUkurserne uanset alder og uddannelsesmæssig baggrund.

Som medlem af en af de to kompetencefonde, Kompetencefond ml. Dansk Erhverv
(BL) og ESL, og Ejendoms- og tilsynsfunktionærernes Kompetencefond, er det ligeledes muligt at få støtte til medarbejdere
på kursus, ud over VEU-godtgørelsen.
Dansk Erhverv og
ESL’s Kompetencefond
Medarbejdere med 9 måneders anciennitet kan få tilskud til 8 kursusdage pr. medarbejder om året.
Man kan maksimalt få 3000 kr. pr. dag for
de tilladte 8 dages kursus. Refusionen
dækker alle relaterede udgifter til kurset,
som fx lønrefusion, deltagerbetaling, materialer, transport, mm.

Tilskud til kost og logi
I nogle tilfælde er det muligt at få støtte
til kost og logi.
Betingelser for, at du kan få tilskud til kost
og logi, mens du går på et AMU-kursus:
Der er mere end 120 kilometer i transport
mellem din bopæl og uddannelsesstedet
og retur, eller:
Af tidsmæssige grunde eller af andre årsager er det rimeligt, at du er indkvarteret et
andet sted end der, hvor du bor.
Det samlede tilskud for kost og logi kan
være op til 500 kr. pr. overnatning.

For AMU-kurser: Lønrefusion beregnes
som den indtastede timeløn fratrukket
evt. VEU-godtgørelse. Derudover gives tilskud til deltagerbetaling.
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Prisen for et AMU-kursus ligger mellem
126,- og 190,- kr. pr. dag.
Der kan søges VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) for deltagere i målgruppen
efter gældende regler. Satsen er i 2022 på
893 kr. pr. dag pr. deltager. Ansøgningen
om VEU-godtgørelse foregår elektronisk
samtidigt med tilmelding til kurset.

Du eller din virksomhed kan søge om VEUgodtgørelse, mens du deltager i kurserne.

