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Vvs-installationstekniker

Skole GrundforløbPraktik

 For ledige 
er følgende en mulighed:
l  Virksomhedspraktik/løntilskud efter 

færdiggjort kursusforløb
l  Voksenlærlingetilskud kr. 45,- kr. pr. time 

i hele uddannelsestiden ved indgåelse 
af uddannelsesaftalt før ordinær ansæt-
telse

l  AUB-refusion under skoleophold

 For beskæftigede
l  Voksenlærlingetilskud på kr. 30,00 pr. 

time i 2 år
l  AUB-refusion under skoleophold

Særligt for medarbejdere under Industri- 
og vvs-overenskomsten, som har været 
beskæftiget i virksomheden i mere end 12 
måneder, er tilskud via ALEU Aftalt Uddan-
nelse ligeledes en mulighed.
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Find
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Arbejdsmiljø og sikkerhed, 
svejsning/termisk  
1 dag (44530)

Brandforanstaltninger ved 
gnistproducerende værktøj  
1 dag (45141)

Personlig sikkerhed ved 
arbejde med epoxy og iso-
cyanater 
2 dage (47942)

Sikkerhedseftersyn, anhug-
gergrej/udskifteligt udstyr 
2 dage (47364)

Materialelære stål  
3 dage (45118)

Vejen som arbejdsplads  
2 dage (47136)

Håndtering af uheld og ulyk-
ker inkl. førstehjælp og 
brandcertifikat 
3 dage (49265)

14 dage

Fælles fag

Fjernvarmesvejsere bidrager  til den grønne omstilling

TIG-svejser Gas-svejser Elektrode- 
svejser

TIG-svejsning proces 141  
5 dage (49626) 
(Screeningsuge)

TIG-svejs-stumps uleg 
plade
5 dage (40105)

TIG-svejs-stumps uleg rør 
pos PA-PC
5 dage (47137)

TIG-svejs-stumps uleg rør 
alle pos
10 dage (40107)

25 dage

Gassvejsning proces 311  
5 dage (44724) 
(Screeningsuge)

Gassvejsning af stump- 
sømme – rør proces 311  
5 dage (44725)

Gassvejsning af stump-søm-
me – rør P 311, EN 287-1  
10 dage (44726)

20 dage

Lysbuesvejsning
5 dage (49625) 
(screeningsuge)

Lysbue svejs-stumpsøm 
plade pos PA-PF
10 dage (40088)

Lysbue svejs-stumpsøm  
rør alle pos
10 dage (40091)

25 dage

Kursus som  
fjernvarmesvejser

Efter endt uddannelse, har 
du mulighed for at erhverve 
dig et certifikat. Du kan opnå 
certifikat på 2 måder:

Skolecertifikat: Hvis du kan 
dokumentere mindst 12 
måneders relevant praktisk 
arbejde, hvor der indgår 
svejsning på rutineniveau, kan 
du få et skolecertifikat (som 
er personligt og derved gyldigt 
på tværs af virksomheder). 
Arten af det praktiske arbejde 
i svejseværkstedet skal doku-
menteres ved en arbejdsgive-
rerklæring.

Værkstedscertifikat: Hvis 
du har ingen eller under 
12 måneders erfaring med 
svejsearbejde - kan du få et 
værkstedscertifikat (som er 
knyttet til virksomheden). 
Værkstedscertifikatet skal du 
tage i en virksomhed.

Forløbet kan give merit i  
smede- og vvs-energi- 
uddannelsen. 

Varighed:
TIG-svejser 39 dage 
Gas-svejser 34 dage
Elektrode-svejser 39 dage

Fjernvarmesvejser – til 
industri- og fjernvarme-
området

Behovet for samfundets om-
stilling til en mere grøn ener-
giprofil øger samtidig behovet 
for specialiseret arbejdskraft 
indenfor forsyningsområdet. 
Derfor har virksomhederne også 
behov for at ansætte medarbej-
dere til svejsning og montage af 
fjernvarme.

Ved ansættelse af en fjernvar-
mesvejser får virksomheden en 
kvalificeret medarbejder, som 
har gennemgået et længere 
kursusforløb.

Opkvalificeringsforløbet til 
fjernvarmesvejser er tilrettelagt 
bredt til industriområdet med 
henblik på rekruttering til bran-
chens lokale virksomheder.

Forløbet henvender sig til ledige 
– både ufaglærte og faglærte – 
med et ønske om beskæftigelse 
og/eller uddannelse i branchen.

Kurset tilrettelægges med afsæt 
i kursisternes personlige, socia-
le og faglige kompetencer.

Kursets varighed afhænger af 
dine kompetencer, og hvilken 
svejseproces du vælger. Forlø-
bet består af AMU-kurser. 

Ansættelse af en  
fjernvarmesvejser

I forbindelse med kursusfor-
løbet involveres det lokale 
jobcenter. Virksomheden kan 
rekruttere ledige, der er i gang 
med eller har ønske om at 
gennemføre kursusrækken, og 
derefter ønsker at indgå aftale 
om praktik eller løntilskudsjob 
med fokus på fastansættelse i 
virksomheden. 

Der er tale om et selvstændigt 
uddannelsesforløb, hvor du kan 
indgå direkte i produktionen. 
Det kunne være indgangen til 
mere uddannelse, fx en er-
hvervsuddannelse. 

Ønsker du og virksomheden at 
indgå en uddannelsesaftale, er 
det vigtigt at denne beslutning 
tages inden en ordinær ansæt-
telse, da én dags ansættelse er 
nok til, at tilskuddet til voksen-
lærlinge til ledige på 45 kr. pr. 
arbejdstime bortfalder.


