ERHVERVSUDDANNELSE

STRUKTØR

EUD
EUV

Anlægsstruktør · Bygningsstruktør · Brolægger
Du kan søge arbejde i byggefirmaer, hos entreprenører
eller starte din egen virksomhed. Du kan også læse videre til bygningskonstruktør.
Der er tre specialer i faget
• Anlægsstruktøren er den første på byggepladsen. Du
arbejder især med terrænarbejde, vejanlæg og flisebelægninger, nedgravning af forsyningsledninger og
praktisk kloakering. Udgravning med gravemaskine,
opmålinger og betonarbejde som støbning af fundamentet og betonbelægninger er også en del af arbejdsopgaverne.
• Bygningsstruktøren arbejder mest med byggeri
over jorden. Det kræver godt kendskab til de materialer, som bruges til fundamenter, kældre, trapper
og mure, vejbroer og motorvejsbyggeri. Du arbejder
med beton og forskallingssystemer, trækonstruktioner samt montage af bygningselementer.
• Brolæggeren arbejder især med flisebelægninger,
kantsten og udsmykningsopgaver i beton, brosten og
kantsten på veje, torve og pladser samt i haveanlæg.

Hovedforløbet er opdelt i op til 6 skoleperioder. De to
første er fælles for specialerne, hvor du bl.a. også opnår
kompetencer som kloakrørlægger.
Hos AMU-Vest kan du afslutte uddannelsens hovedforløb som anlægsstruktør eller bygningsstruktør, samt
1. og 2. skoleperiode på hovedforløbet til brolæggeruddannelsen.
Uddannelsens opbygning afhænger af din alder
og eventuel tidligere arbejdserfaring.
Se mere på næste side.
Du kan se meget mere om uddannelserne på
www.bygud.dk
Hvis du har erfaring fra branchen og er over 25 år,
laver vi en plan for din uddannelse gennem en
realkompeten-cevurdering, RKV. Kontakt os for at få
en aftale om det, og se hvor lang tid du skal bruge på
at få en erhvervs-uddannelse.
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Som faglært struktør eller brolægger har du mange
jobmuligheder. Nu og i fremtiden.

EUD
EUV

ERHVERVSUDDANNELSE
SÅDAN KOMMER DU I GANG

Erhvervsuddannelserne er opdelt i Grundforløb, GF1 og GF2, samt Hovedforløb,
der kan bestå af flere trin. Dette er et eksempler på, hvordan en uddannelse kan
sættes sammen.

Starten på en erhvervsuddannelse afhænger af din baggrund og din alder
Du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, EUD
uddannelse
Hvis du går i gang direkte efter 9. eller 10. klasse eller
inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen, begynder du normalt i et grundforløb, der varer 1
år. GF1 og GF2 (2 X 20 uger).
Du er under 25 år, EUD uddannelse
Er det mere end et år siden, du afsluttede 9. eller 10.
klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddannelse i grundforløbets 2. del, GF2 (20 uger).
Du er over 25 år, EUV uddannelse
Hvis du er fyldt 25 år, får du en særligt tilrettelagt
erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Uddannelsen
tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, RKV, en vurdering af den uddannelse og den
erfaring du allerede har. Din uddannelse bliver dermed
i de fleste tilfælde kortere og eventuelt uden praktikforløb.
• EUV1—Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring
• EUV2—Voksne med relevant erhvervserfaring eller
med tidligere gennemført uddannelse
• EUV3—Voksne uden relevant erhvervserfaring eller
forudgående gennemført uddannelse

Har du spørgsmål til uddannelser på AMU-Vest?
Kontakt kundeservice
eller en af vores uddannelseskonsulenter.

Praktikvejen
Hvis du har en uddannelsesaftale i en virksomhed,
er der ikke adgangskrav om karakteren 2 i dansk og
matematik for at starte på grundforløbet.
Ny Mesterlære
Hele eller næsten hele det første år af en uddannelsesaftale kan gennemføres som praktisk læring i
virksomheden og træde i stedet for grundforløbet på
skolen. Virksomhed og skole udarbejder en personlig
uddannelsesplan sammen med dig. I uddannelsesplanen fastlægges de mål, som du skal nå i løbet af det
første år i virksomheden, og der suppleres eventuelt
med korte ophold på skolen, så du kan opfylde kravene
til overgang til hovedforløbet. Mesterlæreordningen
gælder ikke for alle uddannelser.
EUV1, for dig der er over 25 år
Hvis din uddannelse er EUV1, starter du direkte på
hovedforløbet, og skal ikke have en uddannelsesaftale
med en virksomhed.
Se mere om vilkår og optagelse på
www.ug.dk
www.optagelse.dk

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
T: +45 7914 0322
inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk

