Stilladsmontøruddannelse
2-ÅRIG KONTRAKTUDDANNELSE under Dansk Byggeri og 3F
Uddannelsen kan tilbydes efter 3 mdr. ansættelse

Uddannelsen
Virksomheden skal være medlem af Dansk Byggeri eller have en tiltrædelsesordning med 3F,
for at kunne tilbyde en AMU-kontraktuddannelse. Der foretages en faglig vurdering af
virksomheden, før der kan gives en virksomhedsgodkendelse.
Formål:
Uddannelsen til stilladsmontør giver både teoretisk og praktisk viden og færdigheder, så du som
stilladsmontør er i stand til at opfylde de krav, der stilles til stilladsarbejde.
Uddannelsen varer 2 år. Det samlede skoleophold er på 19 uger og 2 dage + evt. 6 ugers køreuddannelse
kategori C. Skoleperioderne består af AMU kurser fordelt på 9 moduler af 1 til 3 ugers varighed.
Der undervises i forskellige typer stilladsopstilling og kundeservice, sikkerhedsregler, standarder,
regning og geometri, tegningsforståelse, IT og truckkørsel.
Mellem skoleperioderne arbejder du i virksomheden på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Indholdet i den 2-årige stilladsmontøruddannelse - se mere om modulerne på vores hjemmeside.
Modul 1. Systemstilladser
3 uger
Modul 2. Rør- og koblingsstilladser
2 uger
Modul 3. Udvidet systemstillads
3 uger
Modul 4. Opstilling specielle stilladser
2 uger
Modul 5. Inddækning af stilladser
2 uger
Modul 6. Totalinddækning, stilladser
3 uger
Modul 7. Koordineret stilladsmontage
1 uge
Øvrige kurser
Gaffeltruck B, 7 dage. Kursusnr. 47592
Mobile kraner >8-30 t/tm med integreret kranbasis, 10 dage. Kursusnr. 48644
Evt. 6 ugers lastbilkørekort kategori C.
Økonomi under skoleophold:
For ikke-faglærte og faglærte medarbejdere kan der ansøges om VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse)
op til højeste dagpengesats, når undervisningen foregår i arbejdstiden.
I 2020 kan der ydes op til 4.405,00 kr. pr. uge i løntabsgodtgørelse.

I 2020 er satsen for befordring for den del, der
ligger ud over 24 km, 0,98 kr. pr. km.
Hvis afstanden mellem bopæl og kursussted
udgør mere end 120 km tur/retur, kan der søges
om tilskud til kost og logi. Tilskuddet er max. 500
kr. pr. overnatning inkl. kost. Ansøgning sker via
uddannelsesstedet.
Deltagerbetaling på AMU-kurserne følger AMUlovgivningen, og er for AMU målgruppen 126,00
kr. pr. dag.
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Hvis man er berettiget til VEU-godtgørelse, kan der søges om tilskud til befordring og kost og logi.

