
installationsbranchen

Uddannelse og

Der er mange muligheder for uddannelse i 
el-branchen

Bred viden i en fuldtidsuddannelse der 
rummer alle elementer lige fra ledelse og 
drift af virksomhed til den tekniske vide 
der kræves for at søge en autorisation.

Målrettet teknisk viden i en deltidsuddan-
nelse som giver mulighed for at søge en 
autorisation.

Målrettede korte forløb inden for bl.a. 
Projektledelse, virksomhedsdrift, salg og 
kundeforståelse.

F U L D T I D S -  O G  D E L T I D S U D D A N N E L S E

EL-Erhvervsakademier som udbyder uddannelsen
 Erhvervsakademier Fuldtidsuddannelsen Deltidsuddannelse Akademi-
  Elinstallatør uddannelse i Elinstallation
 
 Aalborg University College 
 Nordjylland Udbyder Udbyder
 www.ucn.dk

  Erhvervsakademi Dania 
 Hadsten Udbyder Udbyder
 www.eadania.dk

 Erhvervsakademi Midt Vest 
 Herning Udbyder Udbyder 
 www.eamv.dk

 Aarhus Maskinmesterskole
 Aarhus Udbyder Udbyder
 www.aams.dk

 Erhvervsakademi Syd-Vest 
 Esbjerg Udbyder Udbyder
 www.easv.dk

 Erhvervsakademiet Lillebælt
 Odense Udbyder Udbyder
 www.eal.dk

 Erhvervsakademi Sjælland 
 Næstved Udbyder Udbyder
 www.easj.dk

 Københavns Erhvervsakademi 
 København Udbyder Udbyder
 www.kea.dk
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autorisation til



El-
installation

Elektriker-
uddannelse

AMU-
kurser

El-installatør  
uddannelse

Elektrikeruddannelsen henvender sig til såvel unge som 
til ufaglærte og faglærte, der ønsker at uddanne sig til 
elektriker.

Elektrikeruddannelsen veksler mellem skoleundervisning 
og praktik i virksomheden.  Undervisningen på skolen 
er gratis, og når du er i praktik i en virksomhed får du 
lærlingeløn. Uddannelsen kan forkortes afhængig af, hvor 
meget relevant uddannelse og erfaring, lærlingen har.

Følgende moduler er særligt egnede til det autorsations-
krævende el-installationsområde:

l  Intelligente bygningsinstallationer (centrale)
l  Design og styring af lys 
l  Vedvarende energiløsninger 
l  Særlige installationer og områder 
l  Regulering af klimaanlæg i bygninger 
l  CTS anlæg 
l  Intelligente bygningsinstallationer (decentrale)
l  Velfærdsteknologiske løsninger 
l  Integration og energieffektivisering af BMS
  
  Du får løn under hele din læretid

   Få et overblik over elektrikeruddannelsen på 
Elektrikeruddannelsen.dk

Arbejdsmarkedsuddannelse
Elbranchens AMU-kurser er til faglærte elektrikere

AMU-kurser på installationsområdet er f.eks.:
l Dimensionering af el-installationer
l SB/ KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning
l Belysning, dimensionering af anlæg
l IBI/ CTS opbygning af centrale anlæg

AMU-kurserne varierer i tid, typisk fra 1-5 dage (se det 
aktuelle kursus), og koster 108 kr. pr. dag (forudsætter at 
højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse).

Kurserne gennemføres på en erhvervsskole eller på 
virksomheden.

   Mulighed for tilskud: VEU-godtgørelse og 
El-branchens kompetencefond

   Find og tilmeld dig relevante kurser på 
  EVU-kurser.dk 

Erhvervsakademiuddannelse
2-årig fuldtidsuddannelse på videregående niveau mål-
rettet faglærte elektrikere. 

Som elinstallatør opnås både tekniske og ledelsesmæs-
sige kompetencer inden for virksomhedsdrift.

Installatøruddannelsen indeholder bl.a  
Elteknisk beregning, matematik, Installation og  
dokumentation, Bygningsinstallation, Installationer og 
forsyningsanlæg, Bygningsautomatik, Bekendtgørelser 
og standarder.

Rollen som rådgiver, projekt- eller entrepriseleder.  
Planlægning og styring af opgaver og drift af instal-
lationsvirksomhed. Viden om virksomhedsøkonomi, 
leverandører, brugere, myndigheder

Hertil kommer et praktikforløbet på 10 uger i en  
relevant installationsvirksomhed.

Som elinstallatør kan du søge autorisation
 
 Mulighed for tilskud: SU

 
 Læs mere om erhvervsakademiuddannelser på:
 www.ug.dk 

Akademiuddannelse
El-installation er en uddannelse på videregående 
niveau målrettet faglærte, der ønsker at uddanne sig 
sideløbende med deres arbejde. Den indeholder de tek-
niske kompetencer fra uddannelsen til elinstallatør.

Moduler for at opnå autorisation:
Grundlæggende elteknisk beregning, Installation og 
dokumentation, Bygningsinstallation, Installationer og 
forsyningsanlæg, Bygningsautomatik, Bekendtgørel-
ser og standarder…

Modulerne kan tages enkeltvis eller samles til en hel 
akademiuddannelse. Hvert modul afsluttes med en 
prøve. Tidsrammen er typisk 3 år. Herefter kan der 
søges autorisation.

Yderligere moduler for at opnå nogle af de kompetencer 
svarende til fuldtidsuddannelsen elinstallatør.
l Salg og kundeforståelse,
l Forretningsudvikling, 
l Projektledelse og teknisk entreprisestyrring. 

   Mulighed for tilskud: SVU og El-branchens 
kompetencefond

   Læs mere om tekniske akademimoduler på 
Bygovenpaa.dk

Som færdiguddannet El-installatør kan du bl.a. blive
l Overmontør i en el-virksomhed (ledende medarbejder)
l Søge autorisation og drive selvstændig el-installationsvirksomhed
l Entrepriseleder, Projektleder eller Rådgiver 

Andre videregående fuldtidsuddannelser inden installationsområdet
l Stærkstrømsingeniør               
l Maskinmester
l Energiteknolog (fuldtid og deltid)
l Automationsteknolog (fuldtid og deltid)
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Dansk El-Forbund og TEKNIQ samarbejder på en 
lang række uddannelsesområder.

Uddannelse
som gør jer bedre til el-installation

Uddannelse- og videreuddannelses-
muligheder inden for installations-
branchen.


