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VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

UDDANNELSESSTED
Plastuddannelserne afholdes på AMU 
SYD Ribe afdeling, hvor der er mulighed 
for indkvartering og fuld forplejning ef-
ter gældende regler. Forplejningen be-
står af morgenmad, frokost, eftermid-
dagskaffe og aftensmad.

Centret ligger i dejlige omgivelser, hvor 
der er gode muligheder for cykel- og 
vandreture. Vi kan også tilbyde pool, 
dart, bordtennis og DVD-film.

PRIS
Er du ansat i ordinært job og ikke højt-
uddannet, skal der ved deltagelse på 
AMU-kurser betales et mindre kursus-
gebyr.

For højtuddannede deltagere (uddan-
nelsesniveau over erhvervsuddannelse) 
opkræves hele kursuspladsens pris.

Se kursusgebyr og priser på amusyd.dk.

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

VEU-GODTGØRELSE
Der udbetales godtgørelse (VEU = vok-
sen- og efteruddannelsesgodtgørelse) 
efter gældende regler. 

BEFORDRING
Hvis du kører mere end 24 km om da-
gen, 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 situation.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kan du få ved henvendelse til:

Claus Roth Nielsen på

25 24 09 47 eller crn@amusyd.dk

TILMELDING
Scan QR-koden eller gå ind 
på AMU SYD’s hjemmeside: 
amusyd.dk
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YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS VED HENVENDELSE TIL FAGKONSULENT OG FAGLÆRER CLAUS ROTH NIELSEN 25 24 09 47 • crn@amusyd.dk
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TERMOFORMNING 

Termoplast materialelære
Deltagerne får en grundlæggende viden om termoplastiske materialer, egenskaber, 
håndtering, forbehandling, materialevalg samt plastbestemmelse.

Betjening af termoformmaskiner
Deltagerne får en teoretisk og praktisk baggrund, der gør dem i stand til at indgå i en 
produktion baseret på termoformprocessen.

Drift af termoformanlæg
Deltagerne kan termoforme i mere komplicerede materialer samt værktøjer med flere 
tekniske finesser.
Deltagerne kan forme på høje og dybe værktøjer samt bruge overstempel.
Deltagerne får en dybere viden om plastmaterialer og deres anvendelse i forbindelse 
med termoformning.

Fremstilling af formværktøjer
Deltagerne lærer at medvirke ved forskellige formbygningsopgaver baseret på mindre 
formværktøjer, hovedsagelig til brug indenfor termoformning, polyurethanprocessen 
eller andre beslægtede fagområder hvor der anvendes mindre formværktøjer.
Deltagerne kan ud fra model, tegning eller skitse fremstille plug og efterfølgende 
foretage en formstøbning med relevante formstøbemasser samt indkøre formværk-
tøjet i en af processerne.

Betjening af
termoformmaskiner

45447

10 dage

Termoformning, trin 1

Drift af termoformanlæg
45448

10 dage

Termoformning, trin 2

Fremstilling af formværktøjer
45431

10 dage

Plastproduktion, råvarevalg 
og -håndtering

440119

5 dage

Termoplast materialelære


