Erhvervsuddannelse til
plastmager

EUD FOR
UNGE &
VOKSNE
Plast

Uddan dig til en karriere i en
innovativ industri...
Bliv plastmager!

Erhvervsuddannelse til plastmager

Du får viden om
materialer, maskiner og robotter
Som plastmager får
du viden om materialer, maskiner og robotter. Uddannelsen
veksler mellem skoleperioder og praktik
i plastvirksomheden
– og du får løn under
hele forløbet!

Hvad laver en plastmager?
Som udlært plastmager er du
med til at fremstille alt fra flydele til LEGO-klodser – og mange
andre ting, som uundværlige i et
moderne samfund. Det kan fx
være:

Programmere industrirobotter og transportbånd

•

Kunne forarbejde mange
forskellige plastmaterialer

•

Opstille og udskifte forme til
støbning

•

Sørge for, at maskinerne
kører rigtigt

•

Vindmøllevinger, vinduer og
bildele

•

Dele til computere, fjernsyn,
smartphones og høreapparater

Løn under uddannelsen og

Drikkeflasker, legetøj, sko og
meget, meget mere

Ja, det er rigtigt!

•

Som plastmager arbejder man
både med hoved og hænder,
fordi man kontrollerer tunge
maskiner med avanceret IT. Man
skal fx:
•
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•

Klargøre og indstille de store
computerstyrede produktionsmaskiner

gode muligheder for praktikplads
Som plastmagerelev får du løn
under uddannelsen, så længe du
har en gældende uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed.
Har du praktikplads, når du starter, får du altså løn fra din første
dag i uddannelsen.
Du skal selv finde praktikpladsen
og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet.

Hvordan bliver jeg plastmager?

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen
for uddannelsen til plastmager.
Du kan tage uddannelsen til
plastmager på flere måder:
•

•

En fireårig erhvervsuddannelse (EUD). Når du er færdig
har du svendebrev som
plastmager og er klar til at
arbejde i en virksomhed.
En to et halvt-årig EUV, der er
en erhvervsuddannelse for
voksne over 25 år.

Uddannelserne veksler mellem
skoleperioder og praktikforløb i
en virksomhed.
Du vil blandt andet blive undervist i plastprocesser, sammenføjning, kvalitetskontrol og teknik og
produktionsanlæg og processer.

Uddannelsens opbygning
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

• Grundforløb • Skole

Hovedforløb med skole og praktik

• Praktik

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb.
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 6 hovedforløb af hver 3-4 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 plastmager.
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.

•

Sikkerhed ved polyesterstøbning

•

Grundlæggende ekstrudering

•

Intro til plastsvejsning

•

Personlig sikkerhed ved
epoxy og isocyanater

•

Grundlæggende termoformning

•

Matematik på F-niveau

•

Fysik på F-niveau

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

GRUNDFORLØB 2 - GF2

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

Personlig udvikling til arbejde
og uddannelse

•

Grundlæggende hærdeplast

•

Grundlæggende sprøjtestøbning

•

Førstehjælp og elementær
brand

Hovedforløbet
Hovedforløbet er fastsat til 9 perioder af 3-4 ugers varighed. Hele
uddannelsen vil således vare 4 år
og 6 måneder.
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OVER 25 ÅR

EUV - 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,
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kan du optages direkte på hovedforløbet, men skal først afklares
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.

Erhvervsuddannelse til plastmager

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

Personlig udvikling til arbejde
og uddannelse

•

Grundlæggende hærdeplast

•

Grundlæggende sprøjtestøbning

•

Førstehjælp og elementær
brand

•

Sikkerhed ved polyesterstøbning

•

Grundlæggende ekstrudering

•

Intro til plastsvejsning

•

Personlig sikkerhed ved
epoxy og isocyanater

•

Grundlæggende termoformning

•

Matematik på F-niveau

•

Fysik på F-niveau

Hovedforløbet
Hovedforløbet er fastsat til 9 perioder af 3-4 ugers varighed. Hele
uddannelsen vil således vare 3 år
og 6 måneder.er, som den enkelte uddannelse kræver, inden du
søger optagelse.
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Praktiske oplysninger

Kursussekretær
Poul Erik Jensen
76 37 37 92
pej@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
Kurt Rahr
Plastsvejsning / Ekstrudering

Fagkonsulent & faglærer
Leif Thorup
Hærdeplast / GWO Blade Repair

Undervisere

amusyd-cbr-01121

Faglærer
Keld Helle Sadova
Plastsvejsning

Teamleder
Mette Høilund
Sprøjtestøbning

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

