Voksen i lære - Bygge og anlæg
(Gældende fra 1. august 2020)
Uddannelser
Inden for bygge og anlæg kan man gå i lære som voksen og blive faglært inden for disse områder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (Med skolepraktik)
Glarmester (Kræver en uddannelsesaftale)
Murer (Med skolepraktik)
Stenhugger (Kræver en uddannelsesaftale)
Stukkatør (Kræver en uddannelsesaftale)
Tagdækker (Med skolepraktik)
Teknisk isolatør (Med skolepraktik)
Tømrer, gulvlægger og tækkemand (Med skolepraktik)

For voksne er der mulighed for at gennemføre erhvervsuddannelsen med nedsat uddannelsestid og
skoleundervisning på baggrund af relevant arbejdserfaring eller anden uddannelse.
Det første trin er altid, at man kontakter den nærmeste erhvervsskole med uddannelsen og får gennemført en
kompetenceafklaring, hvorefter et uddannelsesforløb kan bestemmes til den enkelte ansøger.
Der er forskellige bestemmelser for voksne over eller under 25 år.
Er man over 25 år med relevant erhvervserfaring og/eller afsluttet ungdoms- eller anden uddannelse varer
praktiktiden højst 2 år. I særlige tilfælde kan det faglige udvalg godkende yderligere nedsættelse af
praktiktiden.
Samtidigt er skoleundervisningen afkortet med mindst 4 uger. Dertil yderligere afkortning ud fra skolens
individuelle kompetenceafklaring af vedkommende.
Se de nærmere beskrivelser af, hvad der dels menes med relevant erfaring, og hvad der skal give afkortning af
skoleundervisningen http://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/generel-information/erhvervsuddannelse-forvoksne-(euv).aspx for følgende uddannelser:
•
Anlægsstruktør, Bygningsstruktør og Brolægger
•
Murer, Stenhugger og Stukkatør
•
Tagdækker
•
Teknisk isolatør
•
Træfagenes Byggeuddannelse (tømrer, gulvlægger og tækkemand)
•
Glarmester – se bilag 1 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168662
Er man under 25 år med relevant erhvervserfaring afkortes praktiktiden ud fra den ordinært fastsatte
uddannelseslængde efter en ansøgning til det faglige udvalg.
Praktiktiden er altså ikke forudbestemt til at vare højst 2 år for denne målgruppe, men vurderes enkeltvis ud
fra et af følgende forhold, hvor ansøgeren:
• Enten har gennemført en anden uddannelse eller et andet speciale inden for en bygge- og anlægsfaglig
erhvervsuddannelse
• Eller/og har mindst 24 måneders relevant erhvervserfaring svarende til beskrivelsen for voksne over 25
år.
Skoleundervisningen er ikke forudbestemt til at være afkortet med 4 uger. Dog skal vedkommende have
reduceret skoletiden ud fra samme uddannelsesbaggrund, der gælder for voksne over 25 år, samt med
yderligere reduktion efter erhvervsskolens vurdering af vedkommende.
Yderligere oplysninger
www.byggerietsuddannelser.dk • www.blivglarmester.dk • www.3fuddannelsesnyt.dk
Kontaktpersoner i 3F
Jens Kirkegaard, tlf. 88951096, jens.kirkegaard@3f.dk
Morten Lehmann, tlf. 8892 0231, morten.lehmann@3f.dk

EUC Nord Hjørring
EUC Nordvest Thisted
Tech College Aalborg
AMU Nordjylland
Skive Tekniske Skole
Uddannelsescenter Holstebro
Mercantec Viborg
Tradium Randers
Den jydske Haandværkerskole Hadsten
Herningsholm Erhvervsskole
Aarhus TECH
Learnmark Horsens
Syddansk Erhvervsskole Odense Vejle
EUC Vest Esbjerg
AMU Vest
Hansenberg Kolding
EUC Syd
AMU Fyn
Svendborg Erhversskole
Erhvervsskolen Nordsjælland
EUC Nordvestsjælland Holbæk
Roskilde Tekniske Skole
Selandia Slagelse
EUC Sjælland Næstved
Københavns Tekniske Skole
CELF Nykøbing Falser
CAMPUS Bornholm
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