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Vi uddanner folk

Individuel kompetenceafklaring til  
bygnings- og anlægsstruktør
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Individuel kompetence-
afklaring til bygnings- og 
anlægsstruktør.
Kurset er tilrettelagt til personer der 
arbejder inden for bygge- og anlæg-
sområdet, eller tidligere har haft job 
inden for faget.

På kurset begynder vi med i fælleskab 
at du får udfyldt et skema med din te-
oretiske viden inden for almindelige 
skolefag og dine eventuelle tidligere 
uddannelser samt din erfaring inden 
for bygge- og anlægsområdet.

På kurset bliver du vurderet ved hjælp 
af teoretiske og praktiske opgaver, som 
du udfører ud fra din nuværende viden.

Når kurset er afsluttet får du sammen 
med en vejleder afklaret din uddan-
nelses varighed, og din uddannelses 
indhold og dermed, hvornår du kan stå 
med et svendebrev.

Anlægsstruktøren 
arbejder specielt inden for terræn, 
vej- og belægningsar-bejde, nedgrav-
ning af forsyningsledninger og praktisk 
kloakering, der svarer til kloakmester-
ens praktiske niveau. Det vil sige, at 
når man er uddannet anlægsstruktør, 
har man bestået den praktiske del af 
kloakmestereksamen. 

Udgravning med gravemaskine, støb-
ning af fundamenter, samt i mindre om-
fang, påmuring af blokke, udlægning 
af isolering, evt. afsluttet med et rå- 
betongulv, klarer anlægsstruktøren 
også.

Bygningsstruktøren
arbejder specielt med armering, 
forskalling, montage af bygningsele-
menter samt alle former for betonar-
bejde, broer, skorstene, boliger m.m.. 
Bygningsstruktøren arbejder populært 
sagt med det der ligger over jorden, 
hvilket også kan medføre arbejde i 
højden. 

Bygningsstruktøren lærer samtidig 
gennem sin uddannelse at opsætte 
stillads efter gældende regler. Almin-
delig kloakering samt belægningsop-
gaver i mindre omfang klares også.

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.
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