
LEARNMARK.DK/AMU-KURSER

FRA UFAGLÆRT  
TIL FAGLÆRT  
TAGDÆKKER 
Arbejder du som ufaglært tagdækker, og har du mindst 4 års erfaring?  Så 
har du nu mulighed for at få et svendebrev.

Learnmark Horsens har i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering og Byggeriets Uddannelser udarbejdet et AMU-forløb, 
der med kun 65 undervisningsdage kvalificerer dig til at blive faglært 
tagdækker.

START
UGE 12 2021

VARIGHED  

65 DAGE



FRA UFAGLÆRT  
TIL FAGLÆRT TAGDÆKKER
Arbejder du som ufaglært tagdækker, og har du mindst 4 års erfaring?  
Så har du nu mulighed for at få et svendebrev.

FÅ ET SVENDEBREV PÅ KUN 65 DAGE
Learnmark Horsens har i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og 
Byggeriets Uddannelser udarbejdet et AMU-forløb, der med kun 65 undervisningsdage kvalificerer 
dig til at blive faglært tagdækker.

• AMU-forløbet er på i alt 40 dage, som du kan deltage i efter eget valg og i vilkårlig rækkefølge.
• Når du har gennemført alle 40 dage, bliver du indkaldt til en kompetencevurdering, og det sidste 

skoleforløb på tagdækkeruddannelsen - 5. hovedforløb. Det varer 25 undervisningsdage og 
afsluttes med svendeprøve.

 

START
Du kan allerede nu tilmelde  

dig de første kurser, som bliver 
afholdt uge 12 - 16 i 2021 på

www.learnmark.dk/
tagdækkerkurser



AMU-KURSER
40 dage

MODUL 1 AMU-FORLØB - 2 UGER  
Vælg 2 af de 3 kursusmål  
• Tagdækning - SBS-tagpap på skrå tage glatdækning, 5 dage  
• Tagdækning - APP-tagpap på skrå tage listedækning, 5 dage 
• Tagdækning - APP-tagpap på skrå tage plankedækning, 5 dage 

MODUL 2 AMU-FORLØB - 2 UGER 
• CAD - 2D på byggepladsen, 3 dage
• Tagdækning, isolering og faldopbygning, 5 dage  
• Tagdækning, inddækning og afslutning med metal, 2 dage 
      
MODUL 3 AMU-FORLØB - 2 UGER   
• Anhugning, 3 dage     
• Tagdækning -  svejsearbejder med bromembraner, 3 dage (certifikat)
• Tagdækning -  fugtisolering ved grønne tage, 4 dage 
     
MODUL 4 AMU-FORLØB - 2 UGER   
• Førstehjælp, 2 dage (certifikat)   
• Rulle- bukkestillads – opstilling mv., 1 dag (certifikat) 
• Sikkerhed ved bitumen og asfaltmaterialer, 2 dage (certifikat) 
• Brand ved tagdækkerarbejde, 1 dag (certifikat)  
• Vejen som arbejdsplads, 2 dage (certifikat) 
• Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og icocyanater, 2 dage (certifikat)
      

REALKOMPETENCEVURDERING
0,5 – 1 dag   
   
Her dokumenterer du, at du har gennemført og bestået alle AMU-kurser, der hører til 
forløbet. Du skal også dokumentere, at du har 4 års erfaring som tagdækker. På den 
måde kan du gennemføre 5. og sidste hovedforløb som EUV1-elev.

VOKSENLÆRLING /HOVEDFORLØB 
25 dage

• Specialtagdækning, 5 dage
• Sikkerhed på tage ,1 dag
• Tagfolie, 3 dage 
• Fugtisolering, 2 dage 
• Udvendig tagisolering, 2,5 dage
• Skrå tage, 2,5 dage 
• Teoretisk projektopgave - svendeprøve, 6 dage
• Praktisk prøve - svendeprøve, 3 dage

OBS
Kurserne kan tages efter 

eget valg og i vilkårlig 
rækkefølge



START  
Du kan allerede tilmelde dig de første kurser nu, 
som bliver afholdt uge 12 - 16 i 2021 på
www.learnmark.dk/tagdækkerkurser.

PRIS
Se priser på de enkelte kurser på
www.learnmark.dk/tagdækkerkurser.

VEU-GODTGØRELSE  
Der ydes tilskud til løntabsgodtgørelse
(VEU-godtgørelse) efter gældende regler. 

• AMU-målgruppen*: 120,50 kr. pr time 
• Uden for AMU-målgruppen*: Ingen tilskud.

FONDSMIDLER
Hvis din virksomhed er medlem af Dansk Byggeri, 
kan du få yderligere 55,00 kr. i timen, så det 
samlede løntilskud bliver på 175,50 kr. for alle 
timer, du er på AMU-kursus.

KURSUSSTED
Learnmark Efteruddannelse,Vejlevej 150, Horsens

KURSUSBEVISER
Du modtager kursusbeviser, når du har bestået  
AMU-prøverne.

KONTAKT
Har du spørgsmål om fx kursusforløbets indhold, 
planlægning og screening, er du velkommen til at 
kontakte:

Jette Nielsen 
kursussekretær
T: 88 16 36 47 
E: jvni@learnmark.dk

Maria Birk Barnung 
Chefkonsulent
M: 42 12 72 11
E: barn@learnmark.dk

PRAKTISK INFO

KURSUSTITEL KURSUS-NR. VARIGHED BESTÅET DATO 
Glatdækning SBS på skrå tage 49340 5 dage 

Listedækning SBS på skrå tage 49340 5 dage

Plankedækning SBS på skrå tage 49340 5 dage

Tagdækning, isolering og faldopbygning 43683 5 dage

Tagdækning - inddækning og afslutning med metal 47222 2 dage

CAD - 2D på byggepladsen 40340 3 dage

Tagdækning - svejsearbejder med bromembraner 46796 3 dage

Tagdækning - fugtisolering v. grønne tage 49336 4 dage

Anhugning på byggepladsen 43547 3 dage

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 45566 1 dag

Førstehjælp - EUD-enkeltfag med bevis fra Dansk Førstehjælpsråd 20549 2 dage

Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde 45140 1 dag

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 47942 2 dage

Vejen som arbejdsplads 47136 2 dage

Realkompetencevurdering - RKV 25000 0,5-1 dag

TJEKLISTE
Her kan du afkrydse, efterhånden som du gennemfører kurserne.

*AMU-målgruppen: Deltagere, hvor højeste uddannelse er på 
erhvervsuddannelsesniveau, eller deltagere, der har en videregående 
uddannelse, som ikke har været brugt de seneste fem år


