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- Kloakuddannelsen

Kloakrørlægger
Kloakuddannelsen er overordnet delt op i 5
nedenstående moduler:

Nivellering og regning (10 dg)
47665 - Nivellering, 5 dg
47668 - rundl. faglig regning, 2 dg
47669 - Grundl. faglig matematik, 3 dg
Kurset sætter fokus på almindeligt forekommende afsætningsopgaver og fagrelaterede regneopgaver. Kurset er adgangsgivende kloakmoduler.

kloakrørlæggeruddannelsen (35 dg)
46968 - Afløbssyst. formål og indretning, 1dg
46971 - Beregn. af koter, fald og rumf., 2 dg
46973 - Opmåling og valg af afløbsmat, 2 dg
47136 - Vejen som arbejdsplads - 2 dg
46970 - Anv. af lægningsbestemmelser, 2 dg
46969 - Dræning af bygværker mv., 1 dg
46967 - Arbejdsmiljø, 2 dg
46972 - KS af afløbsinstallationer, 1 dg
46975 - CAD i.f.m. afløbsplaner, 3 dg
46974 - Afløbsplan for enfamiliehus, 3 dg
46976 - Udf. af afløbsinstallationer, 16 dg
Kloakrørlæggerbevis udstedes ved tilfredsstillende resultat. Kloakrørlæggeruddannelsen er adgangsgivende til de efterfølgende moduler.

Kloakmiljøuddannelsen (21 dage)

Kloakmesteruddannelsen

Den praktiske kloakmestereksamen er af
én dags varighed. Den teorietiske kloakmestereksamen er ligeledes af én dags
varighed.
Læs mere på www.amu-fyn.dk

Kloak teori (30 dg)
47149 - Proj. og dimensionering, 14 dg
47151 - Anv. af lovgrundlaget, 4 dg
47144 - Kloakering KS i aut. virk., 2 dg
44537 - Udøv. af funk. tekn. ansv., 10 dg

Uddannelsen sigter især på personer
som ønsker at blive indstillet til kloakmestereksamen. For at kunne deltage på dette modul skal rørlægger og
kloakmiljøuddannelsen være gennemført med tilfredsstillende resultat
eller dokumentation af tilsvarende
kompetencer.
For PC uøvede
45565 46489 		
46491 		

Brug af PC på arbejdspladsen
Informationssøgning på internettet
til jobbrug
Anvend informationer fra internettet til jobbrug

Den teoretiske kloakmestereksamen
skal besvares og afleveres i digtal
form. Deltagelse på kloakmester teori kræver derfor et grundlæggende
kendskab til IT samt projektering i
CAD 2.
Kloak Praktik (10 dg)
47150 - Aut. kloakmesterarbejde i praksis

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelsesstedet og
retur, har ret til befordringstilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse 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
02020119

47146 - I det åbne land - 7 dg
47663 - Anv. og afledning af regnvand, 3 dg
47148 - Pumpeanlæg mv., 3 dg
47148 - eludstyr i pumpebrønde, 1 dg
47145 - Udskilleranlæg, 4 dg
47147 - Ved landbrugets driftsbygn., 2 dg
47744 - Montering af rottespærrer, 1 dg

Uddannelsen er en overbygning på rørlæggeruddannelsen og med fokus på kloakering i det åbne land, udførelse af udskilleranlæg samt udførsel af pumpeanlæg m.v.
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