
PROCES-
HÅNDVÆRKER
KOMPETENCER TIL
FREMTIDENS
BYGGEPLADSER

Det styrker dig i både fastholde og
rekruttering af medarbejdere
Du får gladere medarbejdere, hvilket er lig
med øget produktivitet, mindre sygdom og
højere grad af loyalitet
Du tilfører virksomheden de kompetencer,
som der er nødvendige inden for nutidens
byggeri
Du er med til at løfte hele branchen

Derfor skal du sende dine svende på
efteruddannelse: 

Du bliver dygtigere, når du søger ny viden og
nye erfaringer
Du øger dine egne kompetencer, og gør du
din arbejdskraft mere attraktiv 
Du kan tage et større ansvar og får dermed
større indflydelse på dit arbejdsliv

Derfor skal du tage efteruddannelse:

Få ny viden der kommer både mester 
og svend til gode



PRAKTISK INFORMATION
Virksomheder, der sender medarbejdere på uddannelse, skal
søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud på
voksenuddannelse.dk. Mange virksomheder har også  mulighed
for at søge tilskud ud over den ordinære VEU-godtgørelse på
www.pension.dk/virksomhed/uddannelse/  

Hvis der er mere end 60 km fra din bopæl til uddannelsesstedet
refunderes 500,00 kr. pr. døgn til kost og logi.

Skolehjem (fuld kost og logi) er en mulighed. Det koster 500 kr.
pr. døgn. 

Uddannelsesbevis Når du har gennemført kursusforløb med
tilfredsstillende deltagelse, modtager du et uddannelsesbevis. 

Hvordan? Det er virksomheden, der søger om
tilskud. Det sker på www.voksenuddannelse.dk

Hvorfor? Ved overenskomstfornyelsen i 2008 blev
det aftalt at oprette en udviklingsfond.
Efter seneste overenskomstfornyelse indbetaler
virksomheden kroner 520 pr. medarbejder pr. år til
Udviklingsfonden.

Hvor meget? Tilskuddet er et supplement til VEU-
godtgørelsen (120,68 kr. pr. time pr. 1. januar
2022). Bestyrelsen for Håndværkets Udviklingsfond
har fastlagt et støtteniveau på 110,20 kr. pr. time
ved deltagelse i alle AMU-kurser og FVU.

Hvor længe? Der kan maksimalt søges om tilskud
til 15 kursusdage pr. person pr. løbende 12
måneder.

Hvad? Der gives efter tre måneders ansættelse
tilskud til relevant efteruddannelse inden for
overenskomstområdet enten til
virksomhedsforanlediget eller selvvalgt
uddannelse. 

Det kan dreje sig om AMU-kurser,
kompetencevurdering, almen og faglig efter- og
videreuddannelse og styrkelse af læse-, stave- og
regner færdigheder. Det koster typisk 128,00 kr. pr.
kursusdag at deltage på AMU-kurser.

UDDANNELSESSTRUKTUR 
 & OPBYGNING

ØKONOMI & TILSKUD

Opstart bygge- og anlægsprojekter (1 dag)
Fokus på kvalitet i bygge- anlægsbranchen (2 dage)
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på
byggeplads (2 dage)

Modul 1: Kvalitet og samarbejde 

Arbejdsmiljø, sikkerhed, sundhed og APV på
byggeplads (2 dage)
Vejrligsforanstaltninger i bygge og anlæg (1 dag)
Anvendelse af skærerobotter i byggebranchen (2
dage) eller anden fagrettet ny teknologi

Modul 2: Ny teknologi og arbejdsmiljø

Sjakbajs – Service og kundepleje (1 dag)
Sjakbajs – Trimmet byggeri (2 dage)
Sjakbajsen som leder (2 dage)

Modul 3: Den gode relation på byggepladsen

 
Værktøjerne i trimmet byggeri (1 dag med fokus på
digitale værktøjer)
Mail og kalendersystem (med fokus på
tegningsudveksling) (1 dag)
Sjakbajs – Kvalitetssikring og dokumentation i
byggebranchen (3 dage)

Modul 4: Digitale hjælpemidler i byggebranchen

Grundlæggende bæredygtighed i bygge-
anlægsbranchen (2 dage)
Bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi (3 dage)

Modul 5: Bæredygtighed i byggebranchen

Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi  (1 dag)
Farlige stoffer i byggebranchen – fortidens syndere (1 dag)
Planlægning i bygge- og anlægsbranchen (3 dage) 

Modul 6: Afsluttende projektuge

TILMELDING
Virksomheder skal tilmelde deres 
medarbejdere via voksenuddannelse.dk, 
hvor du også finder et fuldt overblik over kurserne. 

Kursussted
EUC Nord, M.P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring 

Kontakt vedr. tilmelding: 
Kursussekretær Claus Harboe
Telefon: 72 24 60 15
  
Kontakt vedr. kursusindhold:
Tømrer Peter Kaae Muhlig, telefon 72 24 69 05
Murer Finn Pedersen, telefon: 72 24 61 67

Kontakt Dansk Håndværk for hjælp, og hvis I har
yderligere spørgsmål til støtte eller forløbet.
  
Udviklingskonsulent Mads Okking 
Email: mo@dhv.dk 
Telefon: 32 63 04 75

KONTAKT

HåndværkerAkademiet foreslår følgende plan for
din uddannelse, men der er stor fleksibilitet, fordi
det foregår i Åbent Værksted. 

Åbent Værksted betyder, at man selv vælger
tidspunkter for sine kurser i de 6 moduler. Der vil
ikke være decideret holdundervisning, men pensum
og resultat er det samme.


