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Open Learning – CAD
Efteruddannelse 2018



Program og Niveau Dage Kursusnummer og -beskrivelse Pris  
AMU*

Pris  
Andre**

Materiale

AutoCAD 2018
Konstruktion – 2D CAD  
grundlæggende

5 46582 CAD konstruktion og redigering 950 kr. 2.829 kr. 250 kr.

Konstruktion – 2D CAD  
videregående

6 46583 CAD konstruktion med brug af standard og objekt 
46585 CAD konstruktion, template og opsætning

1.140 kr. 3.578 kr. 300 kr.

Inventor 2018
Konstruktion – maskin  
grundlæggende

5 46579 Teknisk design i 3D CAD 
47156 Teknisk konstruktion af samlingskonstruktioner

806 kr. 3.058 kr. 350 kr.

Konstruktion – maskin  
videregående

5 46580 3D CAD, konstruktion 
47155 Teknisk dokumentation af samlingskonstruktioner

806 kr. 3.058 kr. 350 kr.

Konstruktion – maskin  
Pladeudfoldning

3 46581 CAD konstruktion og pladeudfoldning 570 kr. 1.789 kr. 250 kr.

SolidWorks 2017
Konstruktion – maskin  
grundlæggende

5 46579 Teknisk design i 3D CAD 
47156 Teknisk konstruktion af samlingskonstruktioner

806 kr. 3.058 kr. 325 kr.

Konstruktion – maskin  
videregående

5 46580 3D CAD, konstruktion 
47155 Teknisk dokumentation af samlingskonstruktioner

806 kr. 3.058 kr. 325 kr.

Konstruktion – maskin
pladeudfoldning

3 46581 CAD konstruktion og pladeudfoldning 570 kr. 1.789 kr. 250 kr.

 
VVU - Videregående voksenuddannelse
 

Program og Niveau Pris 1 uge Pris 2 uger Materiale
1 uge *** I Job Ledige I Job Ledige Lånes/eller tilkøbes
AutoCAD 2018 Grundlæggende og Videregående 3.429 kr. 3.834 kr. 6.953 kr. 7.668 kr. 250 kr. / 300 kr.
Inventor 2018 Grundlæggende og Videregående 3.429 kr. 3.834 kr. 6.953 kr. 7.668 kr. 300 kr. / 300 kr.
SolidWorks 2017 Grundlæggende og Videregående 3.429 kr. 3.834 kr. 6.953 kr. 7.668 kr. 350 kr. / 350 kr.
2 uger ***
AutoCAD 2018 Grundlæggende og Videregående 3.429 kr. 3.834 kr. 6.953 kr. 7.668 kr. 250 kr. / 300 kr.
Inventor 2018 Grundlæggende og Videregående 3.429 kr. 3.834 kr. 6.953 kr. 7.668 kr. 300 kr. / 300 kr.
SolidWorks 2017 Grundlæggende og Videregående 3.429 kr. 3.834 kr. 6.953 kr. 7.668 kr. 350 kr. / 350 kr.

Kurser 2018: 
Uge: 5, 6,15,16 og 23 - efterår 37, 38, 43, 47,og 48

*   Pris AMU: 
Er du ufaglært, eller har du en erhvervsuddannelse som f.eks. teknisk designer, industriteknikker, smed, tømrer, elektriker eller tilsvarende, skal 
du betale den pris, der står i kolonne ”Pris AMU*”.

**   Pris andre: 
 Har du en videregående uddannelse eller er du ledig, er prisen den der står i kolonnen ”Pris andre**”.

***  Kursets varighed kan variere alt efter dine kompetencer. 
5 dages modellen vælges, hvis du har kendskab til 3D Parametrisk konstruktion eller ikke synes, du har et behov for at fordybe dig i de forskellige 
features. 
10 dages modellen vælges, hvis du ikke tidligere har arbejdet med 3D Parametrisk konstruktion eller hvis du gerne vil have god tid til at arbejde i 
dybden med de forskellige features og løse opgaverne på forskellig vis.

Kursusoversigt
 
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelse



Mødedage Lærebog på dansk Ekstra øvelser
AutoCAD 2018
Konstruktion – 2D CAD, grundlæggende 5  

Konstruktion – 2D CAD, videregående 6  

Inventor 2018
Konstruktion – maskin, grundlæggende 5  

Konstruktion – maskin, videregående 5  

Konstruktion – maskin, Pladeudfoldning 3  

SolidWorks 2017
Konstruktion – maskin, grundlæggende 5  

Konstruktion – maskin, videregående 5    

 
VVU - Videregående voksenuddannelse

Mødedage Cases Ekstra øvelser
1 uge eller 2 uger med fuldtilstedeværelse
AutoCAD 2018  
Grundlæggende konstruktion

5 – 10  

AutoCAD 2018 
Videregående Konstruktion

5 – 10  

Inventor 2018 
Grundlæggende Konstruktion

5 – 10  

Inventor 2018 
Videregående Konstruktion

5 – 10  

SolidWorks 2017 
Grundlæggende Konstruktion

5 – 10  

SolidWorks 2017 
Videregående Konstruktion

5 – 10  

Mødedage Låne PC Undervisningsvideoer Cases Ekstra øvelser
2 uger – 4 mødedage og 6 hjemmearbejds dage
AutoCAD 2018 
Grundlæggende konstruktion

4    

AutoCAD 2018 
Videregående Konstruktion

4    

Inventor 2018 
Grundlæggende Konstruktion

4    

Inventor 2018 
Videregående Konstruktion

4    

SolidWorks 2017 
Grundlæggende Konstruktion

4    

SolidWorks 2017 
Videregående Konstruktion

4    

Indholdsoversigt
 
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelse



Vi tager forbehold for evt. fejl i kursusudbud, deltagervilkår og økonomi som  
følge af ændringer i f.eks. lovgivning om udbud af voksen efteruddannelse.

Spangsbjerg Møllevej 75
6700 Esbjerg
Telefon 7913 4511
www.rybners.dk

Rybners/Rybners\Kursuscenter\Foldere\O
pen learning - CAD

\2018

Praktisk information

Rybners Kursuscenter tilbyder kurser, hvor du kan:
 Lære det, du ønsker – i den rækkefølge du ønsker
 Bestemme hastigheden i forhold til din faglige viden
 Fordybe dig i de emner, du finder mest interessante
 Gennemgå et emne en ekstra gang, hvis der er noget, du ikke føler dig sikker i 
 Dele kurset ud over de dage, der passer netop dig

Kursussted
Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg, lokale K009
Parkering ved blok K, indgang ved skiltet ”Kok - Tjener - Slagter”

Tidspunkt
Mandag til fredag kl. 08.00-15.24

Kompetencevurdering
Er du i tvivl om, hvilket kursus du skal tilmeldes, kan du få lavet en gratis kompetencevurdering,  
som også kan omfatte en vurdering af dine dansk og matematik kundskaber.

Undervisningsform
Open Learning er et åbent værksted, hvor du arbejder selvstændigt med det udleverede undervisningsmateriale.  
Under hele forløbet er der en underviser, der hjælper dig, og har du problemer med et emne, kan du få instruktion/ 
vejledning alene eller i en mindre gruppe. 

Materiale
Tilkøb af materiale er frivillig – men anbefales.
Ønsker du at købe materialet, skal dette oplyses ved tilmeldingen. Priserne er ekskl. moms.

Forplejning
Der er ingen forplejning på kurset, men du er meget velkommen til at benytte skolens kantine. Du kan også bestille 
fuld forplejning bestående af morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe for kr. 180,00 ekskl. moms pr. dag. 
Kontakt kursussekretariatet for bestilling af forplejning. 

Yderligere informationer og tilmelding
På www.rybnerskursuscenter.dk kan du se en detaljeret kursusbeskrivelse samt tilmelde dig.  
Du er også velkommen til at kontakte kursussekretær Jette Henriksen, tlf. 7913 4584, jehe@rybners.dk 

AMU – Arbejdsmarkedsuddannelse
Målgruppe og pris
Målgruppen til Arbejdsmarkedsuddannelser er ufaglærte og faglærte.
Er du i målgruppen, skal du betale prisen, der er vist i kolonnen ”Pris AMU”.
Er du ikke i målgruppen, skal du betale prisen, der er vist i kolonnen ”Pris andre”. 
Er du ledig, skal kurserne bevilges i en jobplan. Pris som i kolonnen ”Pris andre”.

Tilskud til løntab og transport
Er du i målgruppen til arbejdsmarkedsuddannelser, og får du løn, mens du er på kursus, kan din virksomhed søge  
om løntabsgodtgørelse og transporttilskud. Virksomheden skal udfylde et digitalt ansøgningsskema på  
www.efteruddannelse.dk senest 4 uger efter sidste kursusdag.
Se aktuelle satser på www.veug.dk. 
Ledige kan søge transporttilskud på en blanket, som findes på www.jobnet.dk/blanketter.

VVU – Videregående voksenuddannelse
Målgruppe og pris
Kurserne er målrettet personer med en teknisk uddannelse inden for området, og udbydes som et fagspecifikke  
kurser under Lov om åben uddannelse.
Er du ledig, kontakt dit jobcenter og hør mere.
Der er ingen mulighed for at søge løntabsgodtgørelse eller transporttilskud til denne type kursus.

Samarbejde: 
VVU kurserne udbydes i samarbejde med:  
Erhvervsakademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg. 

Læs mere på www.rybnerskursuscenter.dk


