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Efteruddannelseskurser 
for kloakrørlæggere og 
kloakmestre
AMU-Fyn tilbyder en række kortere efter-
uddannelses- og ajourføringskurser inden 
for kloakeringsfaget. Kurserne henvender 
sig til kloakrørlæggere og kloakmestre, 
som ønsker en opdatering af fagspecifikt 
viden inden for kloakeringsområdet. Ud-
over de allerede kendte efteruddannelses- 
og ajourføringskurser inden for området er 
der her hen over vinteren kommet 3 nye 
kursusmoduler på programmet, som alle 
er et ”must” for drift af en autoriseret 
kloakmestervirksomhed

Hold godt øje med ledige pladser og husk 
at tilmelde dig vores nyhedsbrev inden for 
bygge- og anlæg.

AJOURFØRING FOR KLOAK-
MESTRE – 1 DAG 
1 dag, kursusnr. 44541
Autorisationsloven og spildevandsbe-
kendtgørelsen er under revision, og der 
er kommet ny rottebekendtgørelse, nye 
og reviderede DS-standarder og SBI-an-
visninger samt håndbøger inden for 
kloakeringsfaget. På kurset kommer vi 
rundt om alle de nye love og regler, som 
allerede nu skal være implementeret i din 
KS-håndbog, og vi sætter også spot på de 
lovmæssige ændringer og uddannelses-
mæssige udfordringer, som p.t. er i spil 
inden for det autoriserede kloak-mester-
arbejde.

MONTERING AF ROTTE-
SPÆRRE – 1 DAG 
1 dag, kursusnr. 47744
Fra 1. januar 2014 skal personer, der 
monterer rottespærrer være personligt 
certificeret til, at montere mekaniske og 
elektroniske rottespærrer. 
AMU-Fyn er godkendt af Naturstyrelsen til 
at certificere personer, der skal montere 
rottespærrer og er nu klar til at sætte 
turbo på rottespærrer-kurserne, så vi her 
i første halvdel af 2014 kan efterkomme 
den meget store efterspørgsel, der er på 
dette kursus, som matcher de uddannel-
seskrav Naturstyrelsens bekendtgørelse 
om bekæmpelse af rotter stiller i forbin-
delse med montering af rottespærrer i 
brønde, stik- og hovedledninger. 

For at kunne deltage i dette kursus skal 
du kunne dokumentere at have gen-
nemført modulerne i kloakrørlæggerud-
dannelsen, (kloak 1 + 2) eller uddannet 
struktør/brolægger eller bestået kloak-
mestereksamen.

EL-UDSTYR I PUMPE- 
BRØNDE 
1 dag, kursusnr. 47588
Vores kloakanlæg bliver mere og mere 
højteknologiske med dertilhørende 
integreret SRO (styring/regulering/over-
vågning), så den enkelte afløbsinstallation 
kan matche de krav og forventninger en 
ledningsejer kan forventes at have til et 
fremtidigt kloakanlæg.
Kurset giver dig den fornødne viden om 
korrekt og sikker el-tilslutning af pumper, 
højvandslukker og rottestop i henhold til 
gældende lovgivning inden for el- områ-
det.

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og  
yderligere information

  Kursussekretær 
 Jasmina Petrovic
 Tlf. 63 13 51 03
 jap@amu-fyn.dk
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ANVENDELSE OG AFLED-
NING AF REGNVAND
3 dage, kursusnr. 47663
Gør monsterregn til mønsterregn er te-
maet for dette kursus. Håndtering af eks-
tremregn er et voksende forretningsom-
råde for anlægsbranchen og netop dette 
kursus giver dig indblik og øvelse i brug af 
digitale værktøjer i.f.m. digital myn-
dighedskontakt, digital kvalitetssikring, 
projektering, dimensionering, drift og 
vedligeholdelse af regnvandsanlæg, som 
faskiner, regnbede, regngrøfter, forsinkel-
sesbassiner og permeable belægninger.

CAD I FORBINDELSE MED 
AFLØBSPLANER 

3 dage, kursusnr. 46975
Også kloakmesterfaget mærker, at 
kommuner og private udbydere af klo-
akprojekter forventer, at en autoriseret 
kloakmestervirksomhed kan håndtere 
et afløbsprojekt digitalt fra udbud til 
aflevering. På kurset arbejdes der med 
design af CAD-kloaktegninger og digital 
kommunikation mellem bygherre og den 
udførende via mail og Internet.

For at få fuldt udbytte af dette kursus bør 
du have alment kendskab til EDB og brug 
af PC som arbejdsværktøj.

KVALITETSSTYRING I 
AUTORISERET KLOAKME-
STERVIRKSOMHED  
2 dage, kursusnr. 47144
Er du træt af ”tonsvis af papir”, når du 
skal udfylde sagsmapper og blanketter i 
din KS-mappe? 
På kurset arbejdes der med digital kva-
litetssikring, så du på den baggrund kan 
udføre netop lige din egen digitale kva-
litetskontrol og dokumentation, således 
at alle nødvendige kvalitetsdokumenter 
kan genfindes i forbindelse med lovpligtig 
intern og ekstern auditering.  
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