
Stilladsmontøruddannelse
2-ÅRIG KONTRAKTUDDANNELSE under Dansk Byggeri og 3F
Stilladsarbejde er omfattende. Der er komplicerede stilladsopstillinger, som stiller store krav til 
planlægning og samarbejde. 

Opgaverne kan variere lige fra opstilling af tribuner på en festival, facaderenoveringer og 
nybyggerier til små enkle rutineprægede opstillinger af stillads.

Det stiller store krav til dem, der skal arbejde med det. Derfor giver uddannelse god mening. 



Økonomi under skoleophold:
For ikke-faglærte og faglærte medarbejdere kan virksomheden ansøge om VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) 
op til højeste dagpengesats, når undervisningen foregår i arbejdstiden. I 2021 kan der ydes op til 4.460,00 kr. pr. 
uge i løntabsgodtgørelse. Hvis man er berettiget til VEU-godtgørelse, kan der søges om tilskud til befordring og 
kost og logi. Der kan eventuelt søges om kompetencefondsmidler i forbindelse med kurserne.

I 2021 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 under uddannelsen følger 
AMUlovgivningen, og er for AMU målgruppen 126,00 kr. pr. dag.

Se mere om uddannelsen her eller kontakt os på AMU-Vest
https://www.bygud.dk/brancheuddannelser/
kontraktuddannelser/stilladsmontoer/

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306

6705 Esbjerg Ø 

T: +45 7914 0322

inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk

Uddannelsens opbygning
Stilladsmontøruddannelsen varer 2 år, og består af en række AMU kurser samt praktisk oplæring og 
uddannelse i en stilladsvirksomhed. 
Det samlede skoleophold er på 19 uger og ud over det tilbydes 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, kundeservice, sikkerhedsregler, standarder, regning og geometri, 
tegningsforståelse, IT og du får Gaffeltruck B - certifikat
Mellem skoleperioderne ligger de moduler, hvor du arbejder i virksomheden på lige fod med de øvrige 
medarbejdere og får fuld løn.

Inden du kan starte på uddannelsen, skal du have gennemført AMU kurset Systemstilladser - opstilling m.m. 
kursusnr. 44004 og have ansættelse i en stilladsvirksomhed, der er godkendt til uddannelsen. 

Indholdet i den 2-årige stilladsmontøruddannelse
Modul 1 48750 Beregningskrævende stilladser - intro, trin 1 - 5

48758 Beregningskrævende stilladser - inddæk, trin 2 - 5 dage 5
46588 Evakuering og redning inden for byggeri og montage 2
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 1*
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2

Modul 3 47592 Gaffeltruck 7
Modul 5 49343 Stilladsinddækn. - plast og net, skinne og plader 10
Modul 7 48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis 10
Modul 9 43601 Rør og kobling, fritstående og facadestillads 5

43600 Rør og kobling, hængestillads 5
Modul 11 43543 Rammestillads med drager, tårne og rullestillads med drager 3 

43542 Rammestillads med udbyg., skakte, konsol., kasseskærme og skærmkons. 3
43544 Enkeltsøjlet stillads, facade, fritstående stillads 3
43541 Anvendelse af stilladstegninger 2
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 1*
43602 Planlægning stilladsarbejde 3

Modul 13 49345 Opstilling skorsten- og rygningsstillads 4
43603 Hængestilladser ophængt i kæder, stål og alu 2
43540 Materialekendskab, stillads 3
43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter 1

Modul 15 49342 Totalinddækning med plader og skinnebaserede systemer 13
43605 Praktisk stilladsstabilitet 2

Modul 17 43692 Koordinering af stilladsmontage stillads 5

47854 Godstransport med lastbil (kategori C) – Skal tilbydes 30
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