INFOMØDE

6. SEPTMBER 2021 KL. 18.30
FYSISK OG VIRTUELT
Fysisk: Ingen tilmelding. Afholdes på
Vejlevej 150, 8700 Horsens
Virtuelt: Send en mail til
Peter Hjortdal Andersen,
uddannelsesleder på
E: pha@learnmark.dk hvis du
ønsker at deltage
virtuelt.

BLIV KLOAKMESTER

I HORSENS ELLER MENS DU
SIDDER HJEMME

Learnmark Horsens tilbyder kloakmesteruddannelsen i fire udgaver:
Daghold, aftenhold, fredagshold eller som fjernundervisning, hvor den teoretiske
del af uddannelsen og den teoretiske eksamen foregår digitalt.

1: DAGHOLD

OPSTART 25. OKTOBER 2021
Uddannelsen er bygget op i moduler med en
sammenlagt varighed på ca. 21 uger, afhængig af
uddannelse og erfaring.
Modulerne er sammensat af AMU-kurser, og det er
muligt at søge VEU-godgørelse.

2: FREDAGSHOLD NYT

OPSTART 8. OKTOBER 2021
Vi starter en helt ny udgave af
kloakmesteruddannelsen. Det er et fredagshold med
en dags tilstedeværelse om ugen - hver fredag fra
kl. 8.00 til 15.24, og to halve dage i weekenden som
fjernundervisning/projektarbejde.
Det er i alt ca. 50 dage incl. fjernundervisning.

INDIVIDUELLE FORLØB

Kloakmesteruddannelsen tilrettelægges i
vid udstrækning som individuelle forløb.
Ring til Jette Nielsen på T: 88 16 36 47,
så hjælper vi med at sammensætte et
forløb og skabe overblik over økonomien i
forbindelse med uddannelsen.

3: AFTENHOLD

OPSTART 4. OKTOBER 2021
Uddannelsen på aftenhold afvikles som en blanding
af undervisning på skolen og fjernundervisning. Der
undervises 200 teori- og 111 praktiklektioner på skolen.
Dertil skal lægges 176 lektioner som projektarbejde
med mulighed for konsulentbistand.
Teoriundervisningen afvikles over to aftener om ugen
(mandag og torsdag). Praktikundervisning afvikles i
dagtimerne i ugerne 1-2-3 i 2022.

4: FJERNUNDERVISNING

OPSTART 4. OKTOBER 2021
Fjernundervisning er en direkte transmission fra
aftenundervisningen. Den fjernunderviste kan på egen
pc følge undervisningen og dialogen i klassen, og kan
selv spørge ind i klassen. Alle lektioner optages, og kan
genses efter behov.

MERE INFO

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

TILMELDING

Tilmeld dig på vores hjemmeside
www.learnmark.dk/kloakmester

Uddannelsesleder, Peter Hjortdal Andersen
T: 42 12 73 06, E: pha@learnmark.dk

ADGANGSKRAV
•
•

Daghold: Bestået nivellering.
Aftenhold/fjernundervisning/fredagshold:
Bestået kloakrørlægger eller tilsvarende, struktør,
brolægger eller min. kort vidergående uddannelse, som
fx bygningskonstruktør, vvs-intallatør o.lign.

ØKONOMI

•
•

Daghold: 126,00 kr. pr. undervisningsdag (antal dage
afhænger af din baggrund)
Aftenhold/fjernundervisning/fredagshold:
6.552,00 kr.+ praktik

Eksamen
Praktisk eksamen: 11.000 kr.
Teoretisk eksamen: 11.000 kr.
Obs
Prisen er inkl. undervisningsmaterialer, lærebøger mv.
Priserne er beregnet for deltagere, der ikke har en
videregående uddannelse. Kontakt skolen, hvis du har en
videregående uddannelse.
Der tages forbehold for pris- og lovændringer i 2022.

EKSAMEN

Teoretisk eksamen: Alle hold, april/maj 2022
Praktisk eksamen: Uge 4 eller uge 33 2022

UDDANNELSEN

Kloakmesteruddannelsen udbydes i overensstemmelse
med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om
kompetencegivende kloakmestereksamen.

EFTERUDDANNELSE

Hør også mere om vores efteruddannelsestilbud:
•
Formandsuddannelse
•
Strømpeforing af afløbsledninger
•
TV-inspektion
•
Spuleoperatør
•
El-udstyr i pumpebrønde
•
Digital tilbudsgivning for kloakmestre
•
Montering af rottespærrer
•
Anvendelse og afledning af regnvand
•
AutoCAD for kloakmestre og rørlæggere
•
Rørlæggeruddannelsen
•
Kloakering i det åbne land
•
Dræning af bygværker
•
Lægningsbestemmelser
•
Afløb fra landbruget
•
Projektering af afløbsinstallationer
•
Ajourføring for kloakmestre
•
Ajourføring for kloakrørlæggere
•
Kvalitetsstyring
•
Udskilleranlæg
•
Pumpeanlæg.

