
Arbejdsområde
 
Uddannelsen retter sig mod dig, som arbejder 
som formand/ sjakbajs eller har ambitioner om 
at komme til det. Du skal enten være uddannet 
nedriver eller have brancheerfaring som ballast.

Du får indsigt i samarbejde, kommunikation,
konflikthåndtering, aftalegrundlag, 
tidsplanlægning,
logistik, arbejdsmiljø og øvrig relevant lovgivning. 

Du afslutter uddannelsen med en prøve og en 
projektopgave, som hedder Nedrivning - praktisk 
tilrettelæggelse. Det er en udgave særligt for 
uddannelsen til nedriverformand.

Learnmark Horsens inviterer alle nyuddannede 
nedriverformænd, arbejdsgivere, kolleger og fa-
milie til en højtidlighed, når uddannelsen er afslut-
tet. Her får alle nyuddannede overrakt nedriver-
statuetten med inskriptionen Nedriverformand. 

Om uddannelsen
 
Uddannelsen består af udvalgte elementer fra 
nedriveruddannelsen og emner som fx

• Planlægning og styring af byggepladser
• Projektoptimering
• Cirkulær økonomi
• Kvalitetssikring
• Samarbejde og kommunikation
• Konflikthåndtering
• Arbejdsmiljøledelse
• Projektledelse
• Mødeledelse
• Miljøscreening og ressourcekortlægning

Opbygning
 
Uddannelsen er bygget op af AMU-kurser og 
afholdes over 10 moduler af en uges varighed. 
Sammenlagt varer uddannelsen cirka 14
måneder.

kursus.learnmark.dk/nedriverformand

Nedriverformand
Et uddannelsesforløb for dig, der er  

eller drømmer om at blive nedriverformand

Om introduktionsforløbet
På introduktionsforløbet får du



Praktisk info
Kursussted
Learnmark Efteruddannelse
Vejlevej 150, 8700 Horsens 

Pris for faglærte/ufaglærte i job eller 
selvforsørgende:   
128,00 kr. pr. dag. 

Få VEU-godtgørelse 
Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse 
på 892 kr. pr. dag hvis du er faglærte/
ufaglærte i job eller selvforsørgende

Søg tilskud
For medlemmer af 3F, Blik og Rør, 
Dansk Metal og Dansk El-forbund, 
der er ansat på overenskomster 
med Dansk Byggeri, Byggefagenes 
Kooperative Landssammenslutning samt 
tiltrædelsesoverenskomster hertil, er der 
mulighed for et ekstra tilskud på 65,00 kr. i 
timen oven i VEU-godtgørelsen. 

De angivne priser er for 2022. 

Tilmeld
Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig på
kursus.learnmark.dk/nedriverformand

Få mere info
Har du spørgsmål om fx indhold eller 
tilmelding er du velkommen til at kontakte: 

Finn Kobberø 
Underviser
M: 4212 7342
E: fk@learnmark.dk 

Peter Hjortdal Andersen 
Uddannelsesleder  
Learnmark Efteruddannelse 
M: 4212 7306 
E: pha@learnmark.dk

Jette Nielsen 
Kursussekretær  
Learnmark Efteruddannelse  
T: 8816 3647 
E: jvni@learnmark.dk


