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Uddannelsesmagasinet
”Skurvognen”
November 2020 – 14. udgave

Bygge- og anlægsuddannelserne
på AMU-Fyn

Det er nu, du skal tilmelde dig det særlige

tilrettelagte ”Turbo kloakrørlægger”, hvis du
skal med på vinterens kloakmesterhold – se
mere inde i magasinet på side 4 og 5

MASTER SKILLS ugerne 5 og 6

”En grøn kursusrække” med fokus på
klimatilpasning af det danske afløbssystem
Se mere på side 6

Entreprenørbranchens superhåndværkere

Bliv struktør – En byggeteknisk erhvervsuddannelse med praktikpladsgaranti, løn under
1
uddannelse
og en stensikker fremtid i dansk byggeri – se mere i Magasinet på siderne 7 - 10
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Velkommen til 14. udgave af ”Magasinet Skurvognen”
Bygge- og anlægsgruppen arbejder hele tiden
på at sammensætte en bred vifte af aktuelle
uddannelsestilbud målrettet entreprenørbranchen, lige som vi står klar til at servicere dig og
de fynske virksomheder, hvis du har specielle
uddannelses- og kursusønsker inden for byggeog anlægsbranchen.
Først i den nye år sætter
AMU-Fyn spot på klimatilpasning og grøn håndtering af afløbsvand i
den årlige tilbagevendende nationale uddannelsesuge MASTER
SKILLS i ugerne 5 og 6.
Her har AMU-Fyn en perlerække af spændende
grønne kurser inden for klimatilpasning af det
danske afløbssystem og lokal håndtering af
regnvand, sikring mod oversvømmelser ved
bygninger, veje og ikke mindst håndtering af
værdiskabende regnvand og grønne rekreative
områder
Læs mere om de 10 spændende dage inde i
Magasinet, hvor du også kan se det link, du
kan tilmelde dig på, hvis du skal sikre dig en
plads på et af de klimatilpasningsmoduler, der
er programsat – der bliver rift om pladserne.
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Entreprenørbranchen er stadig voldsomt udfordret i, at de mangler kvalificeret arbejdskraft –
navnlig struktørsvende, kloakrørlæggere og
kloakmestre.
Derfor har 14. udgave af magasinet sat ekstra fokus
på struktør- og kloakuddannelserne her i vinter, og
ikke mindst italesat, at det er nemmere at komme i
gang, end du tror, at man får en løn under uddannelse, som man kan leve af og ikke mindst de muligheder et svendebrev som bygnings- eller
anlægsstruktør gi´r dig i dansk byggeri mange år
frem i tiden.
Endelig kan du i magasinet hurtigt og nemt få et
overblik over, hvilke certifikatkurser vi har sat på
programmet hen over de kommende vintermåneder, hvor der særlig er rift om pladserne på kurserne Vejen som arbejdsplads, Epoxy og ikke mindst
kurset Varmt arbejde, som efterhånden er et
”must”, som bygherre og forsikringsselskaber indskriver i entrepriseaftaler, når der arbejdes med
gnistproducerende værktøjer, tagpap og termisk
ukrudtsbekæmpelse.
Har du brug for råd og vejledning omkring kursusforløbene, eller har du/I brug for kursusforløb, som
ikke er med på planen, er du altid velkommen til at
kontakte uddannelseskonsulent:
Ole Ingemann Nielsen på mobil 29 67 49 18
eller sende en mail til oin@amu-fyn.dk.
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Om AMU-Fyn

AMU's primære formål er, at medvirke til at
skabe et velfungerende arbejdsmarked.
AMU blev skabt i 1960. De ufaglærte, både
ledige og beskæftigede, skulle tilbydes korte
erhvervsrettede kurser. I 1966 blev opgaven
udvidet til også at omfatte efteruddannelse
af faglærte.
Hvert år deltager ca. 250.000 voksne i AMUkurser, halvdelen af dem er ansatte, som har
folkeskolen som eneste uddannelse.
Lidt over halvdelen af kursisterne er i
arbejde, resten er arbejdssøgende.
AMU tilbyder kurser inden for stort set alle
fag, industrier og serviceydelser.
AMU-Fyn er specialiseret i at uddanne
voksne ufaglærte - både ledige og dem, der
allerede er på arbejdsmarkedet.

Elektronisk tilmelding
Når du tilmelder medarbejdere til kursus på
AMU-Fyn’s hjemmeside, bliver du automatisk viderestillet til portalen efteruddannelse.dk.
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Bygge- og anlægsgruppen på AMU-Fyn råder
over nogle af landets bedste praktiklokaler,
hvor du løbende bliver udfordret i praksisnære arbejdsopgaver, hvor traditionel klasseundervisning mere eller mindre er afløst af
praksisnær læring i praktikhallerne – Selvfølgelig med afsæt i den teoretiske baggrundsviden, som giver dig mulighed for at få udstedt et af de mange eftertragtede kursusbeviser og certifikater inden for bygge og
anlæg.

Får du udfordringer med tilmelding på vores
website www.amu-fyn.dk eller på www.efteruddannelse.dk, som dog kan være lidt
kringlet at finde rundt i? Så har vi på AMUFyn en supportfunktion, som du kan benytte
dig af. Ring blot på tlf.: 66136670 – Så vil vores kursusadministration hjælpe dig online
på din skærm og guide dig igennem.
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KLOAKUDDANNELSERNE PÅ AMU-FYN
Entreprenørbranchen er voldsomt presset på
mangel af uddannede kloakrørlæggere og kloakmestre, og vi kan næsten ikke nå at følge
med de fynske virksomheders efterspørgsel på
kvalificerede kloakfolk.

rer, at du kan varetage rollen som fagligt ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed, som kloakteknisk faglig ansvarlig i en
kommune, i en ingeniørvirksomhed, eller ønsker at starte egen virksomhed som autoriseret kloakmester.
Kloakmesteruddannelsen er ikke nogen lang
uddannelse.
Har du allerede et kloakrørlæggerbevis eller
den gamle kloakering trin 1 + 2, skal du faktisk
kun igennem 51 dages teoriundervisning og 10
dages praktik i skolens kloakhal for at kunne
blive indstillet til kloakmestereksamen, som
omhandler såvel en projekteksamen, en autorisationsprøve og den praktiske kloakmesterprøve.

Vi oplever meget, at ”vintertid er uddannelsestid”, så det er på høje tid, hvis du skal sikre dig
en plads på det næste forløb, som starter op
først i det nye år.
Erfaringsmæssigt er der rift om pladserne på
vinterens kloakuddannelse, så det er nu, du
skal klikke ind på https://www.amu-fyn.dk/hovedgruppe/bygge/anlaeg/, hvor du hurtigt og
nemt kan tilmelde dig, så du sikrer dig en plads
på de eftertragtede uddannelsesforløb, som
indgår i den samlede kloakuddannelse.

Har du intentioner om at gennemføre
kloakmesteruddannelsen i 2021?

AMU-Fyn har som det eneste uddannelsescenter et særligt tilrettelagt Turbo Kloakrørlæggerforløb på programmet målrettet dig, som har
ønske om, at erhverve det guldrandet eksamensbevis som kloakmester, som dokumente-
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Den hurtigste vej mod kloakmestereksamen
er, at du tilmelder dig
på det særligt tilrettelagt uddannelsesforløb
Kloakrørlægger Turbo,
som starter op den 4.
januar 2021, og er afkortet med ikke mindre
end 20 dage i forhold til
den ordinære kloakrørlæggeruddannelse.
Turboforløbet er udelukkende målrettet deltagere, som skal fortsætte på de efterfølgende kloakmestermoduler.
Kontakt uddannelseskonsulent
Ole Ingemann Nielsen på mobil 29674918
eller send en mail til oin@amu-fyn.dk for
yderligere info om kloakmesteruddannelsen.
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KURSUSKALENDER – NIVELLERING OG KLOAKERING:
Nivellering:

Varighed: 5 dage
Periode: 08.02.2021 – 12.02.2021

Kloakrørlægger:
Varighed: 35 dage
Periode:
15.02.2021 –
07.04.2021

Kloakrørlægger
Turbo:

Varighed: 15 dage
Periode:
04.01.2021 –
22.01.2021
NB! – kun for deltagere, som forsætter på de
efterfølgende kloakmestermoduler!

Adgangsbetingelser –
Kloakmesteruddannelsen:

Du skal have gennemført kloakrørlæggeruddannelsen, Turbo Kloakrørlægger eller svendebrev som anlægsstruktør.
Hvis du inden for en periode på 3 år er uddannet anlægsstruktør, skal
du ikke igennem kloakmesterpraktik modulet
og heller ikke op til den
praktiske kloakmestereksamen – den har du
allerede ”papir” på.

Kloakmester del I (Kloakmiljø):

Varighed: 21 dage (ingen undervisning i uge 7)
Periode: 25.01.2021 – 01.03.2021

Der ydes løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) efter gældende regler ved deltagelse på
alle kloakmodulerne, som indgår i den samlede
uddannelse.
Ud over en mindre deltagerbetaling skal du påregne et eksamensgebyr på henholdsvis
ca. kr. 10.000,- for den teoretiske eksamen og
10.000 kr. for den praktiske kloakmestereksamen (2020 priser)
For yderligere info og tilmelding – klik på:

Kloakmester del II (Kloakmester teori):

https://www.amu-fyn.dk/hovedgruppe/bygge/anlaeg/ eller kontakt:

Kloakmester praktik:

Uddannelseskonsulent Ole Ingemann Nielsen
Mobil: 2967 4918
E-mail: oin@amu-fyn.dk

Varighed: 30 dage
Periode: 02.03.2021 – 20.04.2021

Varighed: 10 dage
Periode: 26.04.2021 – 10.05.2021
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MASTER SKILLS på AMU-Fyn
i uge 5 og 6
Ud over de traditionelle kloakkurser har AMUFyn også programsat en perlerække af grønne
efteruddannelseskurser målrettet uddannede
kloakrørlæggere og kloakmestre i de 2 ugers
landsdækkende MASTER SKILLS uger, som afvikles i uge 5 og 6 i 2021.
MASTER SKILLS er for alle medarbejdere, jobsøgende og selvstændige.
AMU-Fyn har ikke mindre end 10 grønne
spændende klimadage i MASTER SKILLS på programmet, hvor vi retter kikkerten ind på sikring
mod oversvømmelser ved bygninger, veje og
grønne rekreative områder, grøn håndtering af
afløbsvand og lokal håndtering af regnvand.

KURSUSPLAN - MASTER SKILLS på
AMU-Fyn
(49292) Anv. og lokal afledning af regnvand
Varighed 4 dage
Periode: 1. februar – 4. februar 2021
Beskrivelse: Du kan efter kurset selvstændigt
projektere og dimensionere et afløbsanlæg til
(LAR), under hensyntagen til gældende autorisationslovgivning, miljølovgivning, og miljøstyrelsens vejledninger.
Du kan endvidere udarbejde drift- og vedligeholdelsesplaner
for regnvandsanlæg
og projektere afløbsinstallationer til genbrug af vand til tøjvask og wc-skyl – herunder varetagelsen af
den digitale myndighedskontakt.
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(49276 + 49275) Kloakering - Ajourføring for
rørlæggere og kloakmestre
Varighed: 1 dag
Periode: 5. februar 2021
Beskrivelse:
Du kan efter kurset i din stilling som rørlægger
fungere på baggrund af ajourført viden om
gældende danske og fælleseuropæiske bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning mv.
Endvidere vil ajourføringskurset også sætte
spot på den nye DS 432:2020 – navnlig, hvad
angår de ændringer, der er i forhold til den
gamle afløbsnorm og hvad angår dimensionering af og håndtering af regnvand
(49288) Pumpeanlæg mv.
Varighed 3 dage
Periode: 8. februar – 10. februar 2021
Beskrivelse: Deltagerne kan, med overholdelse
af normer, standarder, og regler for arbejdsmiljø, projektere afløbstegninger, som fordrer
højvandslukkere, pumpeanlæg i spildevands-,
regnvands- og drænvandsinstallationer fra etog tofamiliehuse og mindre industribygninger.
(49433) KS i Autoriseret virksomhed
Varighed 2 dage
Periode: 11. februar – 12. februar 2021
Beskrivelse: Du kan efter kurset udføre praktisk kvalitetssikring på afløbsinstallationer ud
fra kvalitetsstyring systemets instrukser og på
den baggrund udføre kvalitetskontrol og dokumentation.
Alle AMU-Fyns klimatilpasningskurser giver
merit i den samlede kloakmesteruddannelse.
For yderligere info kontakt:
Uddannelseskonsulent Ole Ingemann Nielsen
Mobil: 2967 4918
E-mail: oin@amu-fyn.dk
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STRUKTØRUDDANNELSEN
”ENTREPRENØRBRANCHENS HÅNDVÆRKER”
Der er gang i byggeriet i det fynske og derfor akut mangel på struktørlærlinge. Ikke mindre end
20 fynske entreprenørvirksomheder er med på den helt nye plakat – ”virksomheder søger struktørlærlinge”, som dokumenterer, at de fynske entreprenørvirksomheder skriger efter nye struktørlærlinge.
En ”snusepraktik” er den første trædesten på
vejen mod en lærlingeaftale og en karriere i
entreprenørbranchen for de unge. Praktikpladser/snusepraktik gi´r mening, og der er rigtig
mange unge, som gennem praktikker lynhurtigt bliver tilbudt en uddannelsesaftale som
struktørelev.
Praktikkerne er en enestående mulig for at
”prøve hinanden af” – finde talent - og en fantastisk chance for at få mere erfaring til at foretage et brancheskift fra brancher ramt af overledighed til byggebranchen, som mangler
”tusindvis af hænder”.
På AMU-Fyn har vi snart glemt ordet ”skolepraktik” – alle vores elever gennemfører deres uddannelse i en vekselvirkning mellem skole og virksomhed – entreprenørbranchen har brug for
mange nye entreprenørspirer.
På AMU-Fyn står vi klar til at tage imod dig med
nogle af de nyeste og bedste faciliteter, der findes i Danmark, hvor du kan få lov til at afprøve
alle de arbejdsopgaver, man beskæftiger sig med
inden for struktørfaget.
Grundforløb 2 starter allerede op først i det nye år, og vil du være en af byggebranchens superhåndværkere og har mod på en uddannelse med praktikpladsgaranti, skal du have fat i uddannelseskonsulent og praktikvejleder Ole Ingemann Nielsen på mobil 29674918 eller på mail oin@amu-fyn.dk
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LIDT OM STRUKTØRUDDANNELSEN:

Struktøruddannelsen er en erhvervsuddannelse/ungdomsuddannelse og organiseret som en ”vekseluddannelse”, dvs. at der veksles mellem praktik i en godkendt
virksomhed og skoleophold med teoriundervisning på en
erhvervsskole. Struktøruddannelsen på AMU-Fyn har 2
veje – Du kan enten vælge at blive bygnings- 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.

Anlægsstruktøren arbejder med terræn- og vejopbygning, udfører alle former for flisebelægninger, nedgraver el, vand, gas og varmeledninger og mindre kompliceret betonarbejde.
Den praktiske del af kloakmestereksamen indgår også i uddannelsesforløbet, og derfor har anlægsstruktøren kloakrørlæggeruddannelsen
på cv’et og kan udføre praktisk kloakarbejde i en autoriseret kloakmestervirksomhed.

Bygningsstruktøren arbejder med alle former for betonkon-

struktioner, hvor opstilling af forskalling, armering og udstøbning af
byggepladsbeton er de specialer, som fylder mest i arbejdsdagen.
Bygningsstruktøren monterer også fabriksfremstillede betonelementer med byggekran, ligesom mindre komplicerede kloakerings- og
belægningsopgaver indgår i bygningsstruktørens spændende arbejdsdag på byggepladsen.
AMU-Fyn er meget stolte af, at vores struktørelever over en lang årrække har blandet sig i ”medaljerækkerne”, og at vi også ud over de
mange flotte placeringer hvert år uddanner en perlerække af ”entreprenørbranchens superhåndværkere”.
De flotte resultater kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Uden et tæt samarbejde mellem skole og
virksomheder, hvor de unge arbejder, kunne det selvfølgelig ikke lykkes.
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Virksomheder søger lærlinge – Vi finder også en læreplads til dig
Kontakt uddannelseskonsulent Ole Ingemann Nielsen på
mobil 29674918 eller på mail oin@amu-fyn.dk
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Voksenlærling – En ordning – To vindere
Det er klart, at når man når en vis alder og måske har stiftet familie, så kan udsigten til flere år på lærlingeløn eller SU afskrække mange for at gå i gang med en struktøruddannelse.
Her er et voksenlærlingeforløb en unik mulighed, da man som
voksenlærling får en løn, som kan få den daglige økonomi og
hverdagen til at løbe rundt under uddannelsen.
Det er nemlig aldrig for sent at komme i gang. En erhvervsuddannelse kan være dit springbræt til en ny hverdag – også
selvom du er over 25.
Du får mere i løn:
Efter endt uddannelse har du mulighed for at få en lønstigning, fordi
du nu har papir på dine kompetencer (bemærk, at nogle brancher
lønner efter anciennitet) - og ja, du får selvfølgelig også løn, når du er
under uddannelse!
Et voksenlærlingeforløb er ikke
kun en fordel for lønmodtageren
– det er også en fordel for virksomheden, da medarbejderens
forløb fra ufaglært til faglært bidrager til, at virksomheden får
den arbejdskraft, som de står og
mangler – og samtidig kan virksomheden få et solidt tilskud til
lønnen undervejs.

At gå fra ufaglært til faglært er en fordel for den enkelte, der ved at uddanne sig opnår større
jobsikkerhed, højere livsindkomst og nye arbejdsopgaver.
Som voksenlærling modtager man mindstelønnen i hele uddannelsestiden inden for det givne
fag, hvilket bidrager til at sikre rammerne for et godt voksen- og familieliv. Og det er da også de
gode økonomiske rammer, der skal være med til motivere flere til at blive voksenlærling.
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Sporskifteordningen –

Et super godt uddannelsestilbud til dig, hvor dit
arbejde begynder at ”gøre ondt”,
BEHOLD ”DET GRÅ GULD” I VIRKSOMHEDEN
Forandringerne på arbejdsmarkedet sker i dag på en måde, vi ikke har kendt tidligere.
En af udfordringerne er, at vi alle skal blive længere på arbejdsmarkedet uanset branche, og ret
mange bygge- og anlægsvirksomheder kommer i et dilemma, når en af virksomhedens medarbejdere ikke kan klare et fysisk hårdt arbejde ude ”i marken” og derfor står over for en afskedigelse,
før medarbejderen kan gå på pension.
Et dilemma for såvel virksomheden, som for den ansatte, hvor virksomheden mister en uundværlig viden/erfaring og for den ansatte, som mister sit arbejde og eksistensgrundlag.
Sporskifteordningen giver mulighed for, at nedslidningstruede medarbejdere kan hjælpes videre
til en ny jobfunktion i samme virksomhed eller til et job i en anden virksomhed. Sporskifteindsatsen er målrettet ansatte i de brancher, der er udvalgt som særligt nedslidningstruede, hvilke anlægsbranchen anses for at være.
Formålet med sporskifteordningen er at bidrage til, at
ansatte, som pga. nedslidning har svært ved at klare
det job eller de opgaver, de arbejder med bliver på
arbejdsmarkedet og får en ny værdiskabende jobfunktion i eller uden for virksomheden.
Det kunne f.eks. være en medarbejder med en
kloakrørlægger eller anlægsstruktøruddannelse i
bagagen, som ønskes opkvalificeret med en kloakmestereksamen, så han/hun kan indgå som fagligt
ansvarlig i virksomheden, eller opkvalificering inden
for tilbudsberegning/kvalitetsledelse eller en sjakbajs,
som med en uddannelse som mentor helt sikkert vil give stor værdi for virksomheden og ikke
mindst for de nye unge anlægsstruktørlærlinge.
Erfaringsmæssigt sikrer en virksomhedsforankret mentorrolle fastholdelse af den nye lærling i
hele uddannelsesforløbet, da en uddannet mentor har et solidt kendskab til de værktøjer, som
mentoren kan tage i anvendelse, når der arbejdes med unge under uddannelse.
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SPORSKIFTEORDNINGEN kan afhjælpe dette dilemma, og der er afsat 100 millioner kroner til ordningen, der løber over fire år med et kontant tilskud på 120.000 kr. pr. medarbejder i netop din
virksomhed.
Virksomheder tildeles tilskud på vegne af den enkelte medarbejder, men kan også omfatte flere
medarbejdere i virksomheden, når det kan bekræftes, at det er relevant for de pågældende medarbejdere at gennemføre sporskiftepakken, fordi de er i risiko for at blive nedslidt pga. et fysisk
eller psykisk belastende arbejde.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) administrerer sporskifteordningen. Inden I
søger, skal I planlægge og forberede en sporskiftepakke.
Pakken skal primært bestå af deltagelse i kortere erhvervsrettede efteruddannelsestilbud såsom
egnede AMU-kurser. Her kan det lokale AMU-Center hjælpe jer på vej, så i hurtigt og nemt kan få
et overblik over relevante AMU-mål, som hører ind under sporskifteordningen.
Der er mulighed for lønkompensation for den tid,
medarbejderen er på efteruddannelse.
Støtte til en sporskiftepakke foregår efter først-tilmølle-princippet, indtil de afsatte midler for det
pågældende år er brugt. Aktiviteterne i sporskiftepakken må samlet vare maksimalt otte uger (40
arbejdsdage), men kan spredes ud på op til seks
måneder.
De første 40 dage af uddannelsesforløbet er med
fuld løn fra Sporskifteordningen – de sidste 11 dage
forsætter han på SU.

Efter endt uddannelse, starter han som fagligt ansvarlig inden for kloakering og/eller som KLSkoordinator i sin tidligere virksomhed.
Ved eventuelle spørgsmål kan du skrive til STAR på star@star.dk eller kontakte uddannelseskonsulent Ole Ingemann Nielsen på E-mail: mail oin@amu-fyn.dk
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VEJEN SOM ARBEJDSPLADS” –
Et 2 DAGS EFTERSPURGT CERTIFIKATKURSUS!

Sikkerhed er en topprioritet, når vejen er din arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan
du skal arbejde for at sikre både dig selv, dine kolleger, materiellet og jeres omgivelser.
AMU-Fyn afholder løbende kurset ”Vejen som arbejdsplads”, da der er meget stor efterspørgsel efter dette certifikatkursus.
Der er rift om pladserne på kurset Vejen som
arbejdsplads, og selvom vi har mindst 2 forløb
på planen hver måned, opretter vi løbende
nye hold for at kunne effektuere efterspørgslen.
Er du ansat, eller søger du ansættelse hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i
marken" forlanger vejmyndighederne, at du
skal have gennemført og bestået kurset ”Vejen
som arbejdsplads”.
På kurset får du den nødvendige viden om
gældende regler inden for afmærkning af vejarbejde, så du kan efterleve de bygherrekrav
om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet
samt vejarbejder, der er underlagt Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal,

KURSUSDATOER – Vejen som arbejdsplads – vinteren 2020/2021:
09.12.2020 – 10.12.2020
21.12.2020 – 22.12.2020
05.01.2021 – 06.02.2021
25.01.2021 – 26.01.2021
08.02.2021 – 09.02.2021
22.02-2021 – 23.02.2021
08.03.3021 – 09.03.2021
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Tilmelding via:
https://www.amu-fyn.dk/vejen-somarbejdsplads-certifikat
så du sikrer dig en plads på denne
efterspurgte certifikatuddannelse,
som er et must, når du arbejder på
eller ved fortovsarealer og veje.

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk
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PERS. SIKKERHED V. ARBEJDE MED EPOXY OG ISOCYANATER
ET EFTERTRAGTET 2 DAGS CERTIFIKATKURSUS
Har du et job, hvor du arbejder med epoxy og
isocyanater, er du underlagt et særligt forbud
ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1793,
bilag 3.
Før du kan deltage i kurset, skal du være fyldt
18 år, medmindre du har en lærekontrakt og
er i gang med en erhvervsuddannelse.
Du skal også være sikker på, at du ikke lider af
allergi, astma, kronisk lungelidelse eller kraftig
håndsved eller er overfølsomhed over for
epoxy- eller isocyanater.
På kurset lærer du at arbejde med epoxy og
isocyanater på en sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde i forhold til dig
selv og dine omgivelser ifølge §5 i AT bekendtgørelsen nr. 1793 af 18. december 2015.

KURSUSDATOER vinteren 2020/2021:

Du lærer også at kunne vælge og anvende de
rigtige personlige værnemidler og evt. andre
sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af bl.a.
brugsanvisning og evt. kodenummer.

14.12.2020 – 15.12.2020
07.01.2021 – 08.01.2021
10.02.2021 – 11.02.2020
10.03.2021 – 11.03.2021

Endvidere lærer du at sikre, at arbejdet med
stofferne og materialerne følger retningslinjerne, indtil de er udhærdede, og faren for
sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt.
Certifikatkurset PERS. SIKKERHED V. ARBEJDE
MED EPOXY OG ISOCYANATER kan også afholdes virksomhedsforlagt, hvis en virksomhed
ønsker dette, lige som kurset kan afvikles på
engelsk, hvis en virksomhed kan stille med et
helt hold.
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Tilmelding via: https://www.amu-fyn.dk/perssikkerhed-v-arbejde-med-epoxy-og-isocyanater
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”RULLE- OG BUKKESTILLADSER” –
1 DAGS CERTIFIKATKURSUS

Der er ikke mange byggerier, uden at der skal
bygges stilladser.
Kurset henvender sig til personer, der er
beskæftiget eller søger beskæftigelse i jobs,
hvori der forekommer arbejde med opstilling,
ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.
På kurset får du rutine i at opstille, ændre og
nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til
brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for
de medarbejdere, der efterfølgende skal
anvende stilladset.
Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og
nedtagning af stilladser højere end 3 meter, jf.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29.
juni 2004.

Certifikatkurset rulle og bukkestilladser kan
også afholdes virksomhedsforlagt, hvis en
virksomhed ønsker dette, lige som kurset kan
afvikles på engelsk, hvis der kan stilles et helt
hold.

KURSUSDATOER vinteren
2020/2021:
•
•
•
•
•

16.12.2020
17.12.2020
11.01.2021
12.02.2021
12.03.2021

Tilmelding via:

https://www.amu-fyn.dk/rulle-og-bukkestilladsopstilling-mv
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BRANDFORANSTALTNINGER - VARMT ARBEJDE
GNISTPRODUCERENDE VÆRKTØJER
Dette kursus, som i daglige tale omtales som
”varmt arbejde”, har en varighed af 1 dag.
Kurset er ikke lovpligtigt, men forlanges ofte
af forsikringsmæssige hensyn.
Kurset omfatter 3 forskellige specialer Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
og Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj.

KURSUSDATOER vinteren 2020/2021:

Brandforanstaltninger gnistproducerende
værktøj:
10.12.2020
21.12.2021
26.01.2121
29.01.2021
16.03.2021

Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde:
22.12.2020
01.02.2021
Brandforanstaltninger ved ukrudtsbrænding:
21.12.2020
25.01.2021
29.03.2021
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Tilmelding via:

https://www.amu-fyn.dk/brandforanstaltninger-vgnistproducerende-vaerktoej

Kurset kan også gennemføres på engelsk stillads, og det kan afholdes virksomhedsforlagt,
hvis en virksomhed ønsker dette, lige som
kurset kan afvikles på engelsk, hvis der kan
stilles et helt hold.

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

”HÅNDTERING AF UHELD OG ULYKKER”
Kurset, som har en varighed på 3 dage, giver
dig viden om forskellige større uhelds- og
ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen.
Du lærer at tage ansvar for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af uheld og ulykker,
når de opstår, stoppe/begrænse uheld og
ulykker i henhold til procedurer og planer
samt bidrage til livreddende førstehjælp og
elementær brandbekæmpelse.
Kurset afholdes jævnt fordelt over hele året
Klik ind på https://www.amu-fyn.dk/haandtering-af-uheld-og-ulykker_1
for tilmelding og nærmere information.

”ERGONOMI FOR BYGGE OG ANLÆGSARBEJDERE”
AMU-Fyn har kompetencerne i huset til at
gennemføre ergonomikurser målrettet
bygge- og anlægsbranchen.
Kurset har en varighed på i alt 2 dage, hvor vi
sætter spot på anlægsmedarbejderens jobfunktion, så han/hun kan foretage de rigtige
disponeringer til at variere arbejdsstillinger i
forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner.
Endvidere lærer du at inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære.
Kontakt Heidi Kiilerich Udsen på mobil 21380465 eller på e-mail: hku@AMU-FYN.DK
for yderligere oplysninger .
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Teleskoplæsser – certifikat

Der er rift om pladserne på AMU-Fyns teleskoplæsseruddannelse – så skal du sikre dig
en plads på et af vinterens forløb, skal du til
tasterne for hurtig tilmelding, som kan foretages på https://www.amu-fyn.dk/teleskoplaesser-certifikat

På kurset får du også kendskab til de specifikke sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, der er forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde eller til personløft.
Endvidere får du rutine i at kunne opstille og
betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder anvende
korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne
betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter.
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Efter endt kursus kan du arbejde sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med
teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner i henhold til gældende regler.
De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.
1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige
uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3.
Kontakt Uddannelseskonsulent Karin Kjerside Sørensen på mobil 22 10 41 11 eller
send en mail til kks@amu-fyn.dk, hvis du
har brug for online hjælp til tilmelding eller
har spørgsmål og vejledning inden for kran,
storvogn o.l.

Vi uddanner folk
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FAGKURSERNE FOR ANLÆGSGARTNEREN!
AMU-Fyn har gennem hele året en række fagfaglige kurser på programmet målrettet den grå – og

grønne anlægsgartner, så klik ind på vores hjemmesiden www.amu-fyn.dk, hvor du hele tiden kan
være opdateret på, hvilke anlægsgartnerkurser vi har programsat for første halvår 2020. Helt aktuelt har vi ledige pladser på nedenstående kurser:

Anvendelse af motorsav 1
Varighed:

5 dage

Periode:

14.12.2020 – 18.12.2020
11.01.2021 – 15.01.2021
22.02.2021 – 26.02.2021
19.04.2021 – 23.04.2021

På kurset får du kompetence i at kunne vurdere risici ved almindelige træfældningsopgaver, herunder vurdere personlig og andre personers sikkerhed, lige som du lærer at anvende motorsaven
til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer og tilsvarende på baggrund af kendskab til
generel fældeteknik for mindre træer. Tilmelding via www.amu-fyn.dk/anvendelse-af-motorsav-1

Plantebeskyttelse gartneri på 10 dage
Lær om: Jordbrug / jordbruget, sikkerhed,
miljø, gældende lov, værnemidler, sprøjtetype, dysetryk, skadevoldere, kalibrering,
bekæmpelsesmidler, fungicider, herbicider,
pesticider, sprøjte, dysetype, dysestørrelse,
vædskemængde, fremføringshastighed, kørehastighed, dosering, påvirkning, sprøjteopgave, tidsfrist, bekæmpelsesmetode, udviklingstrin, klimafaktor, skadetærskel, pumpetryk, kulturplanter.
Periode:

01.03.2021 – 12.03.2021

Tilmelding via
https://www.amu-fyn.dk/plantebeskyttelse-igartneri-sproejtecertifikat
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