FGU - Kompetencegivende AMU-kursus uge 44 og 45 2022
Bygge- og anlæg - et kombinationsforløb

Bygge- og anlæg
- fra entreprenørspirer til
superhåndværker
I kombinationsforløbet skal du i samarbejde med andre prøve at udføre
praktisk entreprenørarbejde inden for
bygnings- & anlægsstruktørfaget.
Det er et super spændende kombinationsforløb, hvor du i løbet af de 10
dage bygger en række minigolfbaner
sammen med dine kammerater.
Vi skal også prøve at armere og bygge
forme og fylde dem med beton ligesom
på en rigtig byggeplads. Når betonarbejdet er færdigt, skal der lægges
fliser rundt om banen.
Vi afslutter projektet med et slag minigolf, pølser og sodavand og åbent hus
for indbudte gæster.

Målet med de 10 dages
undervisning
Du udvikler dine evner til at designe og
ikke mindst tænke i helheder.

Vi skal også på besøg på en byggeplads
i Odense, hvor du kan få en snak med
en rigtig struktørsvend fra ”det virkelige liv”

Læringsmiljø
Vores pædagogiske værdigrundlag bygger på, at du sættes i centrum, og vi
udviser gensidig respekt.
Undervisningen tilrettelægges således,
at du kan drage nytte af samværet om
læringen med de andre elever og ved,
at der i tilrettelæggelsen af undervisningen tages hensyn til dit personlige
faglige udgangspunkt.
Vi forventer at du er social og ansvarlig, herunder at du udviser en lyst til
at lære, og er villig til at lade dig udfordre.

Praktiske oplysninger
Kursusperiode:
31. oktober - 11. november 2022
Alle dage kl. 8.15 - 14.00
Første mødedag kl. 8.15 i kantinen
Deltagerantal:
Max 12 - Besættes efter først-til-mølle
princippet

Tilmelding
Uddannelseskonsulent
Karin Kjerside Sørensen
Tlf. 22 10 41 11
kks@amu-fyn.dk

Få et bevis
Vi udsteder et kursusbevis til alle deltagere, som har bestået prøven, og
som efter underviserens vurdering har
gennemført den øvrige del af uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Du bliver afklaret, om du har talent
som håndværker specielt inden for
struktør og tømrerfaget.
Du får indblik i, hvad der kræves for at
gennemføre en erhvervsuddannelse.
Gennem de 10 dage kurset varer,
kommer du igennem flere kompetencegivende uddannelsesmål inden for
bygge- og anlægsarbejde.
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