Erhvervsuddannelse til
teknisk isolatør

EUD FOR
UNGE &
VOKSNE
Teknisk isolering

Isoleringsbranchen mangler
kvalificeret arbejdskraft...
Vi uddanner dig til jobbet!

Erhvervsuddannelse til teknisk isolatør

Har du job i isoleringsfaget?
Eller tænker du på at få det?
Uddannelse i teknisk
isolering er et skridt
mod et fremtidssikret job...

Isoleringsarbejdet spænder vidt
og omfatter bl.a. isolering af rør,
kanaler, beholdere, kedler, ventilationsanlæg samt tekniske anlæg
i industri- og boligbyggeri.
Du lærer at arbejde med mange
forskellige former for materialer –
både inden- og udendørs.
Udover at du lærer det faglige
håndværk, vil du også få indblik i
hvordan man rådgiver kunder og
samarbejder med disse.
Du kan få job i Danmark, men
der er også mulighed for at få job
uden for landets grænser.
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Erhvervsuddannelsen til teknisk
isolatør giver dig mulighed for
at arbejde inden for forskellige
brancher, og arbejdet kan omfatte både nybyggeri, vedligeholdelse og renovering.

Hvordan bliver jeg teknisk isolatør?

På AMU SYD er der flere måder at
begynde din erhvervsuddannelse
på. Vi optager både unge under
25 år og voksne over 25 år. Der
er forskellige regler og krav, som
vi kort har beskrevet på de næste
sider.

Uddannelsens opbygning

Jobmuligheder

• Grundforløb • Skole

Tekniske isolatører arbejder f.eks.
i isoleringsfirmaer, på skibsværfter eller har deres egen virksomhed. Du kan vælge at specialisere
dig i at arbejde med isolering af
f.eks. boligbyggeri, tekniske anlæg eller pladefremstilling.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb.

Er du under 25 år kaldes uddannelsen EUD (ErhvervsUDdannelse) og er
du over 25 år hedder den EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne). Vejen til
erhvervsuddannelsen er dog næsten den samme:

Grundforløb 1 og 2

Hovedforløb med skole og praktik

• Praktik

Uddannelsen består af Grundforløb 1, der tages på en erhvervsskole, og
Grundforløb 2, som tages på AMU SYD. Begge grundforløb varer max. 20
uger hver.
Desuden er der 5 hovedforløb af hver 5-6 uger, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb hos AMU SYD.
Svendeprøven ligger i det sidste skoleophold i hovedforløbet.
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EUD - For dig der er under 25 år

UNDER 25 ÅR

Efter 9. eller 10. klasse

Adgangskrav

Ansøgningsfristen er 1. marts,
hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10.
klasse eller inden 1. september
året efter, at du er gået ud af
skolen. Du ansøger om optagelse
gennem www.optagelse.dk.

Adgangskravene for at blive optaget på EUD (erhvervsuddannelse
for unge) er:

Hvis du er gået ud af skolen for
mere end 1 år siden, og er under
25 år, ansøger du også gennem
www.optagelse.dk.
Hos AMU SYD er der uddannelsesstart til januar.
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Et karaktergennemsnit i grundskolen på mindst 02 i både dansk
og matematik.
Kravet om et karaktergennemsnit
gælder dog ikke, hvis du har en
uddannelsesaftale.
Uddannelsesaftale
For at komme på hovedforløbet
skal du have en uddannelsesaftale. Aftalen kan indgås på et hvilket
som helst tidpunkt i grundforløb
2, og vil have individuel varighed.

Praktikplads
I praktiktiden bliver du oplært i
de arbejdsopgaver, som hører til
uddannelsen. Praktikken foregår
på en arbejdsplads.
Du skal selv finde praktikpladsen
og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. På
hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger
om praktikpladssituationen for
uddannelsen til teknisk isolatør.
Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at
ansætte elever, og hvilke der har
opslået ledige praktikpladser.

Grundforløb
•

GRUNDFORLØB 1 - GF1

Grundforløb 1 er for dig der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.
På Grundforløb 1 vælger du en
fagretning og dette forløb varer
20 uger. Adgangskravet er, at du
skal have mindst 02 i gennemsnitskarakter, i både matematik
og dansk. Du skal desuden være
vurderet uddannelsesparat.

Hovedforløb
Hovedforløbet er fastsat til 5
perioder af 6 ugers varighed. Hele
uddannelsen vil således vare fra 3
år og 9 måneder til 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet.

(Grundforløb 1 tages på en erhvervsskole, ikke på AMU SYD).
•

GRUNDFORLØB 2 - GF2

Du skal have max. 20 ugers undervisning på grundforløb 2:
•

Matematik på F-niveau

•

Teknologi på F-niveau

•

Førstehjælp

•

Brandbekæmpelse

•

Rulle- og bukkestillads

•

Faglig grundforløbsundervisning (isolering)
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OVER 25 ÅR

EUD - For dig der er over 25 år

Erhvervsuddannelse for voksne
Hvis du er fyldt 25 år kan du tage
en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
Adgangskrav
Adgangskravene for at blive
optaget på EUV er de samme
som for optagelse på EUD (erhvervsuddannelse for unge). Det
betyder, at du skal have opnået et
karaktergennemsnit i grundskolen på mindst 02 i både dansk og
matematik for at blive optaget på
grundforløbets 2. del.
Kravet om et karaktergennemsnit
gælder dog ikke, hvis du har en
uddannelsesaftale.
Hvis du har relevant erhvervserfaring, og opfylder adgangskravene,
kan du optages direkte på hovedforløbet, men skal først afklares
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gennem en RKV. Ellers skal du på
et afkortet grundforløb 2.
Hvis du ikke har 2 års relevant
erfaringserfaring betyder det som
udgangspunkt, at du skal opfylde
de samme adgangskrav som hos
de unge under 25.
For at starte på EUV skal du kontakte AMU SYD.
RKV
RealKompetenceVurdering
Hele din uddannelse tilrettelægges på baggrund af din realkompetencevurdering, dvs. en
vurdering af den uddannelse og
erfaring, du allerede har.

Uddannelsesaftale
For at komme på hovedforløbet
skal du have en uddannelsesaftale. Aftalen kan indgås på et hvilket
som helst tidpunkt i grundforløb
2, og vil have individuel varighed.
Praktikplads
I praktiktiden bliver du oplært i
de arbejdsopgaver, som hører til
uddannelsen. Praktikken foregår
på en arbejdsplads.
Du skal selv finde praktikpladsen
og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. På
hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger
om praktikpladssituationen for
uddannelsen til teknisk isolatør.
Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at
ansætte elever, og hvilke der har
opslået ledige praktikpladser.

Grundforløb

Videreuddannelse

•

Matematik på F-niveau

Når du er færdig som teknisk isolatør har du flere muligheder for
videreuddannelse. Du kan søge
optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

•

Teknologi på F-niveau

•

Byggekoordinator

•

Førstehjælp

•

Energiteknolog

•

Brandbekæmpelse

•

Rulle- og bukkestillads

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

•

Faglig grundforløbsundervis-

•

ning (isolering)

Du kan også videreuddanne dig
inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg.

GRUNDFORLØB 2 - GF2
Du skal have max. 20 ugers undervisning på grundforløb 2:

Hovedforløb
Hovedforløbet er fastsat til 5 perioder af 5 ugers varighed.
Hele uddannelsen vil således vare
fra 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9
mdr. uden GF1.

Bygningskonstruktør

Du skal opfylde uddannelsens
adgangskrav, dvs. have opnået de
specifikke fag og niveauer, som
den enkelte uddannelse kræver,
inden du søger optagelse.
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Praktiske oplysninger

Kursussekretær
Carina Kjær Lillelund
76 37 37 44
ckl@amusyd.dk

Uddannelseschef
Anders Hansen
25 24 07 66
aha@amusyd.dk

Uddannelses- og praktikpladskonsulent
Kasper Greendahl
25 24 07 34
kag@amusyd.dk

Faglærer
Preben Kristensen
25 24 07 71
prk@amusyd.dk

Faglærer
Johnny D. Jørgensen
25 24 07 73
jdj@amusyd.dk

Faglærer
Bastian Hirshals
25 24 07 74
bah@amusyd.dk

Faglærer
Karina Trøstrup Baioumi
25 24 07 72
ktb@amusyd.dk

Overnatning når du er på kursus
Opfylder du kravene med hensyn til overnatning, tilbyder AMU SYD, i samarbejde med HANSENBERG,
at bo på skolehjemmet i gå-afstand fra AMU SYD.

Facebook
Meld dig ind i Facebook-gruppen ”AMU SYD - Teknisk isolering”.
https://www.facebook.com/groups/amusydtekniskisolering/

amusyd-cbr-071021

Se de gældende krav omkring transport, overnatning og forplejning på amusyd.dk

C. F. Tietgens Vej 6 • 6000 Kolding
Tlf. 76 37 37 37 • info@amusyd.dk
amusyd.dk

