
Der er masser af lærepladser inden for denne branche, og både karriere- som 
uddannelsesmæssige muligheder som f.eks. Formand eller Projektleder,  
Kloakmester, Bygningskonstruktør, Byggepladskoordinator og ingeniør.
Måske bliver du afklaret i hvilken retning du vil i fremtiden.
Disse Bygge- og Anlægsmuligheder kan hjælpe dig med at afklare i hvilken 
retning du skal med din fremtidige uddannelse.

Fordele ved forpraktik i en Bygge- og Anlægsvirksomhed:
• Du får løn i perioden
• Du har den samme kontaktperson i virksomheden i perioden
• Du vil få afprøvet dine færdigheder inden for det praktiske arbejde
• Du vil få en god viden om at arbejde i bygge- og anlægsbranchen
• Perioden er mellem 3-6 mdr.
• Du kan eventuelt sikre dig en uddannelsesaftale/læreplads
• Du får ny faglig viden og opnå nye kompetencer i bygge- og anlægsbran-

chen
• Du møder en masse nye mennesker.

Så hvis du har gennemført 9 års skolegang eller går i 9/10 klasse og ikke ved 
hvad du vil i fremtiden, så er dette en enestående mulighed for dig at afprøve 
noget helt andet. Du er velkommen til at få en samtale med skolen, i samråd 
med dine forældre.

Der er stor efterspørgsel og behov for din arbejdskraft derude, derfor arbej-
der Esbjerg kommune sammen med AMU-Vest om, at spotte de unge som 
kan være i målgruppen for denne ordning.

Her er masser af plads til unge med ekstra energi 
til andet og mere end klasseværelset

Bygge og Anlæg
Forpraktik inden for

Til elever og 

forældre

Brita Billing, uddannelseskonsulent
AMU-Vest. Mobil: 7914 0306

Ole Olesen, uddannelsesvejleder 
Esbjerg kommune. Mobil: 2052 2256



Er du skoletræt eller har du en masse af energi?
Er du mellem 15-17 år, har du nu muligheden for at komme i 
forpraktik ved en virksomhed.
Du kan komme i forpraktik i en periode mellem 3-6 måneder.
Du får løn under din for praktik.
Efter forpraktikken kan det være både du og din kontaktperson 
i virksomheden, er enige om, at de vil beholde dig og du har 
motivationen og lysten til at fortsætte i uddannelse.

Hvad laver en struktør?
En struktør er en alsidig håndværker, der er uundværlig, når der 
skal bygges broer og tunneller, som Femern forbindelsen og nye 
metrolinjer eller vejanlæg. Som struktør vil du arbejde både i træ, 
beton, jernarmeringer og grundlæggende installationer og kan 
derudover vælge forskellige specialiseringer som f.eks.:

Anlægsstruktør 
Som anlægsstruktør anlægger du fortove og pladser, bl.a. i beton. Du 
lærer også at lægge rør og ledninger i jorden og etablere kloakker. 
En struktør er en alsidig håndværker, der er uundværlig, når der skal 
bygges broer og tunneller

Bygningsstruktør 
Som bygningsstruktør bygger du broer, tunneler, fabrikker, havne 
og boliger. Du arbejder med beton, træ, stål, glas, jern og plast. 
Arbejdsdagen foregår ofte højt oppe.

Brolægger 
Brolæggeren lægger fliser og brosten på fortov og pladser, i indkørsler 
og gader. Brolæggeren har brug for sin kreative sans og skal være 
indstillet på at arbejde udendørs året rundt.


