
Arbejder du som ufaglært tagdækker, og har du mindst 4 års erfaring?  
Så har du mulighed for at få et svendebrev.

EUC Nordvestsjælland har i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering og Byggeriets Uddannelser, udarbejdet et uddannelsesforløb, 
der med varighed af op til kun 19 undervisningsuger, kvalificerer dig til at 
blive faglært tagdækker.
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Fra ufaglært til
FAGLÆRT TAGDÆKKER
Arbejder du som ufaglært tagdækker, og har du mindst 4 års 
erfaring?  Så har du nu mulighed for at få et svendebrev.

Få et svendebrev på kun op til 19 uger
EUC Nordvestsjælland har i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked  
og Rekruttering og Byggeriets Uddannelser udarbejdet et uddannelses
forløb, der med kun op til 19 undervisningsuger, kvalificerer dig til at blive 
faglært tagdækker.

• AMUforløbet er planlagt op til 8 uger, og kan gennemføres i vilkårlig 
rækkefølge, afhængig af hvornår du ønsker at afslutte din uddannelse.

• Når du har gennemført op til 8 uger, bliver du indkaldt til en kompetence 
vurdering, hvor der planlægges hvad du mangler, for at kunne tage 
den sidste del af tagdækker uddannelsen. Forløbet er mellem 511 
undervisningsuger inklusiv svendeprøven.

START
Du kan allerede nu tilmelde 

dig de første kurser, som bliver 
afholdt i uge 47.48. 2020.

Skriv til kursus@eucnvs.dk 
eller ring 72 290 300.



AMU-KURSER
8 uger

MODUL 1 uge 47-48 2020: AMU-foløb på 2 uger – kviknr. 315412884283  
Vælg 2 af de 5 kursusmål

49340 Lægning af SBStagpap – glatdækning SBS på skrå tage 5 dage
49340 Lægning af SBStagpap – shinglesdækning SBS på skrå tage 5 dage
49340 Lægning af SBStagpap – plankedækning SBS på skrå tage 5 dage
49340 Lægning af SBStagpap – listedækning SBS på skrå tage 5 dage
49340 Lægning af SBStagpap – lægning SBS på flade tage 5 dage

MODUL 2 uge 50-51 2020: AMU-forløb på 2 uger – kviknr. 315412884284
49337 Tagfolie – lægning på skrå eller flade tage, flade tage 5 dage
49337 Tagfolie – lægning på skrå eller flade tage, skrå tage 5 dage

MODUL 3 uge 1-2 2021: AMU-forløb på 2 uger – kviknr 315412884285  
49339 Tagdækning – svejseteknikker, SBS tagpap 1 dag
49339 Tagdækning – svejseteknikker, APP tagpap 1 dag
49339 Tagdækning – svejseteknikker, tagfolie 1 dag
46796 Tagdækning – svejsearbejder med bromembraner (certifikat) 3 dage
49336 Tagdækning – fugtisolering v. grønne tage, terrass 4 dage

MODUL 4 uge 4 + 6 2021: AMU-forløb på 2 uger – kviknr. 315412884286
49338 Tagdækning – APP tagpap på flade eller skrå tage 7 dage
47222 Tagdækning – inddækning og afslutning med metal 2 dage
25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne 1 dag

REALKOMPETENCE VURDERING
0,5 – 1 dag

Her dokumenterer du, at du har gennemført og bestået alle AMUkurser, der hører til forløbet. Du skal også 
dokumentere, at du har 4 års erfaring som tagdækker. På den måde kan du se, hvad du eventuelt mangler, 
for at kunne tage den sidste del af tagdækkeruddannelsen. Den sidste del af forløbet vil have en varighed 
på 511 undervisningsuger, inklusiv svendeprøven.

VOKSENLÆRLING/HOVEDFORLØB
5-11 undervisningsuger inklusiv 5. hovedforløb og svendeprøve

Anhugning på byggepladsen (certifikat) 3 dage
Rulle og bukkestillads – opstilling mv. (certifikat) 1 dag
Tagdækning – sikkerhed ved bitumen og asfaltmaterialer (certifikat) 2 dage
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde (certifikat) 1 dag
Vejen som arbejdsplads (certifikat) 2 dage
Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (certifikat) 2 dage
Førstehjælp (certifikat) 2 dage
Tegningsforståelse 2 dage
CAD 3 dage
Teoretisk / praktisk projekt 13 dage
5. Hovedforløb – svendeprøve 25 dage

OBSKurserne kan gennemføres
i vilkårlig rækkefølge, 

afhængig af hvornår du 
ønsker at afslutte din uddannelse.



 

 

 

KONTAKT 
Lis Lynge, kursussekretær 

72 29 03 05
 llh@eucnvs.dk 

Tommy Dan Larsen, faglærer 
20 44 65 86

 tdl@eucnvs.dk 

Gert Biilmann, konsulent 
23 65 75 30

 gbi@eucnvs.dk 

PRAKTISK INFO 
Start 
Du kan allerede nu tilmelde dig de f ørste kurser, som 
bliver afholdt uge 47-48 i 2020. Skriv til  
kursus@eucnvs.dk eller ring til 72 290 300. 

Pris 
Hør nærmere ved at skrive til kursus@eucnvs.dk eller 
ring til 72 290 300. 

VEU-Godtgørelse 
Der ydes tilskud til løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse)  
efter gældende regler: 
• AMU-målgruppen*: 119,05 kr. pr. time 
• Uden for AMU-målgruppen*: Ingen tilskud 

Fondsmidler 
Hvis din virksomhed er medlem af Dansk Byggeri, kan du  
få yderligere 55,00 kr. i timen, så det samlede løntilskud  
bliver på 174, 05 kr. for alle timer, du er på AMU-kursus. 

Kursussted 
EUC Nordvestsjælland, Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk. 

Kursusbeviser 
Du modtager kursusbeviser, når du har bestået  
AMU-pr øverne. 

*AMU-målgruppen: Deltagere, hvor højeste 
uddannelse er erhvervsuddannelsesniveau, eller 
deltagere, der har en videregående uddannelse, 

som ikke har været brugt de seneste fem år. 

TJEKLISTE 
Her kan du afkrydse, efterhånden som du gennemf ører kurserne. 

KURSUSTITEL KURSUS NR. VARIGHED BESTÅET DATO 

Lægning af SBS-tagpap – plankedækning SBS på skrå tage 49340 5 dage 

Shinglesdækning SBS på skrå tage 49340 5 dage 

Plankedækning SBS på skrå tage 49340 5 dage 

Listedækning SBS på skrå tage 49340 5 dage 

Lægning SBS på fade tage 49340 5 dage 

Tagfolie – lægning på skrå eller fade tage, fade tage 49337 5 dage 

Tagfolie – lægning på skrå eller fade tage, skråtage 49337 5 dage 

Tagdækning – svejseteknikker, SBS tagpap 49339 1 dag 

Tagdækning – svejseteknikker, APP tagpap 49339 1 dag 

Tagdækning – svejseteknikker, tagfolie 49339 1 dag 

Tagdækning – svejsearbejder med bromembraner (certifkat) 46796 3 dage 

Tagdækning – fugtisolering v. gr ønne tage, terrass 49336 4 dage 

Tagdækning – APP tagpap på fade eller skrå tage 49338 7 dage 

Tagdækning – inddækning og afslutning med metal 47222 2 dage 

RKV f ør erhvervsuddannelse for voksne 25000 1 dag 
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