
Elektrikeruddannelsen
Information til industri-, produktions-, og servicevirksomheder 

Form selv fremtidens elektriker til din virksomhed
Der er stor efterspørgsel på dygtige og specialiserede elektrikere. Derfor 
er elektrikeruddannelsen opbygget, så stort set alle virksomheder, der har 
brug for elektrikere som arbejdskraft, kan uddanne elektrikerlærlinge og 
dermed sikre, at der også i fremtiden er adgang til specialiseret og velud-
dannet arbejdskraft. 

Elektriker med speciale i jeres virksomhed
Elektrikeruddannelsen varer 4-4½ år. De første ca. 2 år er fælles for alle 
lærlinge. Her opnås de grundlæggende elfaglige kompetencer. Herefter 
følger uddannelsens specialiseringsdel, som består af valgfrie moduler. 
Det betyder, at virksomheder kan uddanne lærlinge med en profil, der pas-
ser til virksomhedens kompetencebehov. 

Når en virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en lærling, udvælger 
de to parter i fællesskab 4-5 moduler fra elektrikeruddannelsens udvalg af 
i alt 28 moduler. Disse moduler udgør lærlingens specialisering og danner 
basis for lærlingens kommende kompetencer. 

Elektrikeruddannelsen udbydes også som EUX. Det betyder, at lærlingen 
samtidig får en gymnasial uddannelse, der giver adgang til at fortsætte på 
en videregående uddannelse. 

Hvordan bliver virksomheden godkendt? 
En virksomhed bliver godkendt til et antal af elektrikeruddannelsens modu-
ler, afhængig af hvilke arbejdsområder virksomheden beskæftiger sig med. 
Virksomhed og lærling har desuden mulighed for at vælge op til to moduler, 
som virksomheden ikke er godkendt til. 

Virksomheder, der godkendes til minimum 4 eller 5 moduler, kan uddanne 
elektrikerlærlinge under hele uddannelsen – fra grundforløb til den afslut-
tende svendeprøve. 

Søg om virksomhedsgodkendelse
På evu.dk/velkommen-til-selvbetjening søger virksomheder om godkendel-
se til at uddanne elektrikerlærlinge. Her skal man bruge virksomhedens 
CVR-nummer for at oprette login til siden.

På elektrikeruddannelsen.dk udfylder virksomheden uddannelsesaftaler 
til elektrikerlærlinge. Her bruges det samme login som ved godkendelse af 
virksomheden. På elektrikeruddannelsen.dk kan du også læse mere om 
det faglige indhold i elektrikeruddannelsens moduler.

Få information om virksomhedsgodkendelse, modulvalg, uddannelsesaftaler, 
erhvervsskoler, regler og meget mere på  

ELEKTRIKERUDDANNELSEN.DK

Opbygning af elektrikeruddannelsen
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