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Struktør
Bliv struktør  
- en faglært superhåndværker i byggeriet

Struktøruddannelsen er en erhvervsuddannelse/ungdomsuddannelse og or-
ganiseret som en ”vekseluddannelse”, dvs. at der veksles mellem prak-
tik i en godkendt virksomhed og skoleophold med teoriundervisning på en  
erhvervsskole. 

Struktøruddannelsen på AMU-Fyn har 2 veje – Du kan enten vælge at blive 
bygningsstruktør eller anlægsstruktør. 

Den samlede uddannelse tager mellem 3 år + 9 måneder og 4 år + 11 måneder. 
Omkring 55 uger af disse foregår på AMU-Fyn – De øvrige uger er ude i din 
praktikvirksomhed, hvor du sammen med svendene får håndværket ”ind 
under huden”. 

Hvis du allerede har erfaring fra byggebranchen, har du mulighed for at få 
merit for dine erfaringer - og dermed gennemføre struktøruddannelsen på 
kortere tid. 

For yderligere info: 

Kontakt uddannelseskonsulent 
Mikal Petersen

Mobil: 2967 5056
Email: mp@amu-fyn.dk



Kloak
På kloakeringsområdet etableres, repareres og renoveres afløbsinstallationer, 
primært i jord til bortledning af spilde-, smelte- og regnvand fra overflader, 
bygninger og anlæg til rensningsanlæg/recipient efter gældende regler. Klima-
tiske forandringer udfordrer vores etablerede afløbssystem, hvorfor der i dag 
er enorm fokus på lokal afvanding af regnvand (LAR), hvor regnvand i større og 
større grad skal holdes på egen grund. 

Kloakrørlægger
Kloakrørlæggerbeviset dækker de kompetencekrav, der stilles til medarbej-
derne i en autoriseret kloakmestervirksomhed. Uddannelsen er altså et ”must” 
for såvel den enkelte medarbejder som for virksomheden, når der arbejdes 
med praktisk kloakering. Rørlæggeruddannelsen er adgangsgivende til de ef-
terfølgende moduler. Varighed 35 dage.

Kloakmester - del 1 og 2
Uddannelsen ser målrettet 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. Uddannelsen består af en teore-
tisk del - varighed 51 dage, og en praktisk del - varighed 10 dage. Begge dele 
afsluttes med en eksamen.

Efteruddannelse
AMU-Fyn tilbyder en række kortere efteruddannelses- og ajourføringskur-
ser inden for kloakeringsfaget. Kurserne henvender sig til kloakrørlæggere og  
kloakmestre, som ønsker en opdatering af fagspecifik viden inden for kloake-
ringsområdet. For at følge med i, hvilke efteruddannelseskurser AMU-Fyn ud-
byder, kan du med fordel tilmelde dig vores kloaknyhedsbrev på vores hjem-
meside www.amu-fyn.dk. 

Montering af rottespærrer - certifikat
Et stadigt stigende antal rotter udfordrer det danske kloaknet, og behovet for 
montering af rottespærrer er derfor voldsomt stigende. 

Installation, drift og vedligeholdelse 
Alle typer af rottespærrer kræver, at den udførende har gennemført og 
bestået rottespærrer certifikatkurset, som har en varighed på 1 dag.  
Uddannelsen henvender sig til kloakrørlæggere, kloakmestre og anlægsstruk-
tører, som arbejder med rottespærrer. 
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Kurser for ledige og arbejdsmarkedet 
AMU-Fyn er specialiseret i at uddanne voksne ufaglærte - både ledige og 
dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. Er det nu tiden, hvor du skal 
foretage et brancheskift, er bygge- og anlæg et godt valg, da bygge- og 
anlægsvirksomhederne mangler arbejdskraft. 

Vores kurser tager udgangspunkt i din aktuelle arbejdssituation. Klasse-
undervisning er mere eller mindre afløst af læring i værksteder, som ligner 
virksomhedens arbejdsforhold. Hvert år deltager ca. 250.000 voksne i 
AMU-kurser. Halvdelen af dem er ansatte, som har folkeskolen som ene-
ste uddannelse. Lidt over halvdelen af kursisterne er i arbejde, resten er 
arbejdssøgende. 

Kontakt dit lokale jobcenter for at få klarhed over dine karrieremuligheder 

Bygge- og anlægsrelaterede  
kursusforløb
AMU-Fyn er altid parat til at sammensætte kundetilpassede kursusforløb, 
som matcher virksomhedens specifikke behov for kompetenceudvikling.

Kursusrækken kan afvikles ude på virksomheden eller hos AMU-Fyn, og 
kan holdes som en ubrudt kursusrække eller som et splitforløb med pause 
mellem forskellige moduler.

Ud over de fagfaglige kurser og certifikatkurser inden for bygge- og 
anlægsbranchen, har AMU-Fyn en bred vifte af brancherelaterede kursus-
forløb på programmet. Eksempelvis kan nævnes ”Anvendelse af faldsik-
ringsudstyr” på 1 dag, ”Teleskoplæsser certifikat” på 5 dage, ”gnistprodu-
cerende værktøjer” på 1 dag, ”§17 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/
termisk” og ”Medarbejderudvikling/mentoruddannelse for erfarne” – ja, 
det er kun fantasien, det sætter grænsen.

Kontakt uddannelseskonsulent Mikal Petersen, mobil 2967 5056 eller på 
e-mail mp@amu-fyn.dk for yderligere info. 



Certifikat
Vejen som arbejdsplads
AMU-Kurset ”Vejen som arbejdsplads” har fokus på arbejdsmiljø, trafiksik-
kerhed og fremkommelighed ved vejarbejde, og er målrettet markpersonale 
hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder i ”marken” med anlæg, 
drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbej-
der efter godkendt skilteplan.

Kurset opfylder de uddannelses- og bygherrekrav, der stilles i forbindelse 
med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme 
regler. Uddannelsen skal gennemføres med 5 års interval, jf. Vejdirektoratets 
Instruks for råden over vejareal. 
Varighed: 2 dage.

Praktiske oplysninger
Tilmelding til kurser på AMU-Fyn
Når du tilmelder dig selv eller dine medarbejdere til kursus på AMU-Fyns hjem-
meside, bliver du automatisk viderestillet til portalen www.efteruddannelse.dk. 
Det er Undervisningsministeriets fælles indgang for alle erhvervsuddannelser 
og den eneste vej, hvor du kan færdiggøre en tilmelding til et kursus.

Efteruddannelse.dk kan for den uøvede være lidt kringlet at finde rundt i. 
Derfor har vi på AMU-Fyn en supportfunktion, som du kan benytte dig af. Ring 
til vores kursussekretær, hvis du har behov for hjælp.

VEU-godtgørelse
Deltagere, som ikke har et højere uddannelsesniveau end svarende til en  
erhvervsuddannelse, er berettiget til VEU-godtgørelse jf. gældende lovgiv-
ning.

Kompetencefonde
I forbindelse med de fleste overenskomster er der en kompetenceudviklings-
fond, der yder støtte til 14 dages selvvalgt uddannelse. Tjek om din virksom-
hed arbejder under en overenskomst, der kan yde støtte til din efteruddan-
nelse.

Jasmina Petrovic 
Kursussekretær
jap@amu-fyn.dk 

Tlf.: 63 13 51 03
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