
VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE 

ISO
LER

IN
G

SU
D

D
A

N
N

ELSER

Isoleringsbranchen mangler kvalificeret arbejdskraft...
læs her, hvordan du kan uddanne dig til job i erhvervet.



TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

ISOLERINGSUDDANNELSER

ALVERDENS MULIGHEDER

..er der  ikke helt, men med en grunduddannelse 
inden for teknisk isolering har du adskillige attrak-
tive jobmuligheder på hånden. Ikke blot off-shore 
branchen efterspørger arbejdskraft, isoleringsvirk-
somhederne i Danmark  søger løbende  nye med-
arbejdere.

Teknisk isolering er et vækstområde, og der er stor 
søgning til de ca. 25 arbejdsmarkedsuddannelser, 
der tilsammen udgør grundstammen til uddannel-
sen som isolatør. Forretningsområderne spænder 
bredt fra isolering af skibe til isolering af f.eks. kø-
leanlæg.

Alt efter hvilket område man er beskæftiget med, 
kan man supplere de grundlæggende kurser med 
målrettede moduler inden for et specialiseret om-
råde.

OFF-SHORE 
- UDDANNELSE MED FART PÅ

Off-shore industrien  oplever i disse år en positiv 
udvikling, som har øget behovet for velkvalificeret 
arbejdskraft.

Jobbene er højt specialiserede, og derfor foretræk-
ker branchen at ansætte folk, der som minimum 
har en række faglige kurser med i bagagen. Således 
også inden for isolering, hvor AMU SYD - som regel 
i samarbejde med virksomhederne - tilbyder målret-
tede uddannelsesforløb, der kvalificerer deltagerne 
til at arbejde inden for off-shore industrien. Typisk 
starter man på land (specielt ifm. arbejde i Norge), 
hvor man opbygger rutine inden for fagområdet.

Rift om pladserne

Da der er gode jobmuligheder, er der rift om dis-
se uddannelsesforløb, så vi råder interesserede 
til at tilmelde sig i god tid. Kontakt underviser 
Preben Kristensen, hvis du vil vide mere om vil-
kårene for at deltage på uddannelsen eller om 
isoleringsfaget generelt.

Meritvejen... 
en alternativ vej til svendebrev.

Alle de isoleringskurser, AMU SYD udbyder, er inde-
holdt i erhvervsuddannelsen, og der gives merit for 
gennemførte kurser. Det vil sige, at man kan uddanne 
sig til faglært isolatør, mens man er i arbejde. Man 
kan tage kurserne i det tempo og på de tidspunkter, 
der passer den enkelte og virksomheden bedst. 

Når man har gennemført  kurserne  - og har nogle 
års erfaring -  kan man gå op til svendeprøve. Prøven 
strækker sig over 5 dage og indeholder både en teo-
retisk og en praktisk prøve. Der gives karakter efter 
7-skalaen. 

Uddannelsesaftale

For at gå op til svendeprøve skal arbejdsgiveren og 
medarbejderen indgå en uddannelsesaftale. Afta-
len kan indgås på et hvilket som helst tidpunkt i for-
løbet og vil have individuel varighed, afhængig af 
den enkeltes viden og erfaring inden for det almene 
og faglige område og i forhold til, hvor mange af de 
faglige kurser man har gennemført.

Vil du vide mere?

På hjemmesiden www.amusyd.dk, kan du få yder-
ligere oplysninger og tilmelde dig de konkrete  
kurser, der er oprettet som åbent værksted, så du 
kan komme på, når du har tid...

Vi anbefaler, at man så vidt muligt tager kurserne i 
denne rækkefølge: 

41909 

Sikkerhed ved udførelse af teknisk isolering
1 dg

41912 

Teknisk isolering, pap og lærred
2 dg

41913 

Teknisk isolering, kanalisolering
2 dg

41914 

Teknisk isolering, PVC-folie
4 dg

41915 

Teknisk isolering, PVC-folie, spec. afslutninger
4 dg

44434 

Beregning af isoleringstykkelse
2 dg

41930 

Pladeudfoldning
10 dg

41925 

Pladeudfoldning, T-stykker, grenrør og overg.
5 dg

41924 

Pladeudfoldning, bøjninger
5 dg

41926 

Pladeudfoldning, specielle udfoldninger
10 dg

41916 

Køleisolering, anlægskendskab
1 dg

41917 

Køleisolering / cellegummi
4 dg

41918 

Køleisolering / cellegummi, T-stk.
4 dg

41920 

Køleisolering / cellegummi, beholdere
1 dg

44433 

Køleisolering med cellegummi-komplicerede inst.
3 dg

41923 

Køleisolering, foamglas
2 dg

45297 

Udførelse af brandisolering på stålkonstruktioner
1 dg

45296 

Udførelse af teknisk brandisolering
3 dg

44050 

Brand, lukning af installationsgennemføringer
1 dg

40158 

Pladeudfoldning, flader og tanke
5 dg

41928 

Pladeudfoldning, kanalisolering
5 dg

40159 

Pladeudfoldning, specielle kanaler
5 dg

41931 

Teknisk isolering, skibe
5 dg

45141 

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj
1 dg



PRAKTISKE OPLYSNINGER

VI HAR PLADS NÅR DU HAR TID

En del af uddannelserne gennemføres i åbent 
værksted, og det betyder, at der i samme værk-
sted gennemføres flere uddannelser på samme 
tid. 

Åbent værksted har to klare fordele: For det før-
ste kan man med kort varsel starte på netop den 
uddannelse, man har brug for - og når det passer 
ind i virksomhedens kalender. For det andet kan 
vi i undervisningen tage større individuelle hen-
syn, således at deltagerne kan arbejde ud fra egne 
forudsætninger og bygge videre på de kvalifikati-
oner, de har i forvejen.

PRIS

Er du ansat i ordinært job og ikke højtuddannet, 
skal der ved deltagelse på AMU-kurser betales et 
mindre kursusgebyr.

For højtuddannede deltagere (uddannelsesniveau 
over erhvervsuddannelse) opkræves hele kursus-
pladsens pris.

Se kursusgebyr og priser på www.amusyd.dk.

For ledige og andre er der særlige regler - kontakt 
AMU SYD.

VEU-GODTGØRELSE

Der udbetales godtgørelse (VEU = voksen- og efter-
uddannelsesgodtgørelse) efter gældende regler. 

BEFORDRING

Hvis du kører mere end 24 km om dagen, ydes der 
tilskud efter gældende regler.

KOST OG LOGI

Gå ind på amusyd.dk under ”Info til kursister” og 
se hvad der for gælder for netop dig i din situa-
tion.

TILMELDING

Tilmelding sker via AMU SYD’s hjemmeside:
www.amusyd.dk
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YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kan du få ved henvendelse til:

Kursussekretær Vibeke Pedersen 76 37 37 43 • vip@amusyd.dk

Uddannelseskonsulent Kirsten Danielsen 76 37 37 34 • kid@amusyd.dk

Underviser Preben Kristensen 25 24 07 71 • prk@amusyd.dk


