Kloakmester uddannelsen
En uddannelse, der giver dig værdi i branchen. Autorisationen følger dig!

Kloakmesteruddannelsen er sammensat af flere AMU-kurser, der tilsammen danner fire
kursusforløb. Du tager et forløb ad gangen og afslutter med en teoretisk og praktisk eksamen.

Kloakmester – Miljødelen – 21 dage

Kloakmester – Autorisation – 34 dage

Her arbejder du med kloakering i det åbne land, udskillere samt genbrug af regnvand til skyllevand i parcelhuse. Du bliver også undervist i tegningslæsning, opbygning af anlæg og ansøgningsprocedurer. Undervisningen er primært teori. Al tegning foregår digitalt.

For at deltage på dette forløb skal du have bestået
”Miljødelen”. På dette kursus lærer du at projektere og
dimensionere afløbsanlæg, løse problemstillinger med
rette lov samt opbygge og udføre kvalitetssikring.

04.02.2019 - 04.03.2019

11.03.2019 - 30.04.2019

Pris for beskæftigede kr.: 2.478,- 1)

Pris for beskæftigede kr.: 4.012,-1)

Pris for ledige kr.: 17.025,95 2)

Pris for ledige kr.: 22.827,95 2)

Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde
i praksis – 10 dage

Eksamen – teoretisk og praktisk

Her løser du forskellige praktiske opgaver, som klargør dig
til den praktiske eksamen. Du vil få kendskab til principper og metoder inden for afløbsinstallationer, så du kan
udføre præcisionskrævende afløbsarbejde efter de godkendte normer, standarder og regler.

13.05.2019 - 27.05.2019

1)

Forløbene afsluttes med en teoretisk og en praktisk eksamen. Du indstilles til eksamen af din underviser, og
når du har bestået, kan du søge autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen. Autorisationen er en forudsætning for at
kunne udføre autorisationskrævende kloakarbejde.

08.05+09.05.2019 og 28.05+29.05.2019

Pris for beskæftigede kr.: 1.180,- 1)

Pris for teori-eksamen kr.: 10.600,- 1)

Pris for ledige kr.: 7.538,50

Pris for praktisk eksamen kr.: 13.600,-

2)

Priser for beskæftigede hvis uddannelse ikke overstiger en erhvervsuddannelse.
Er du ledig, skal du kontakte dit jobcenter.

2)

Priserne er jvf. gældende finanslov for 2018. Vi tager forbehold for takster fastsat i finanslov 2019
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Målgruppe
Personer, der ønsker at udføre
autorisationskrævende kloakarbejde.
Adgangsbetingelser
For at påbegynde kloakmesteruddannelsen skal
du have gennemført ”47665 Nivellering” samt
kursusforløbet ”Rørlægger”. Læs mere på www.
byggetek.dk/kloakkurser

Kontakt
Kontakt Byggetek på tlf.: 8950 3300 eller via mail
byggetek@mercantec.dk. På vores hjemmeside kan
du læse mere om indkvartering samt dagligdagen
på vores kursussteder.

Praktisk information
Alle ovenstående forløb indeholder flere AMU kurser.
Klik ind på www.byggetek.dk/kloakkurser for en mere
udførlig beskrivelse med AMU kursusnumre mm.
Tilmelding finder sted via www. Byggetek.dk ved
brug af virksomhedens NemLog-in. Er du ledig, skal
du kontakte dit jobcenter.
Kurserne gennemføres ved minimum 10 deltagere
Godtgørelse
Opfylder du kriterierne for at få VEU kursus- og
befordringsgodtgørelse, kan dette søges i forbindelse
med den digitale tilmelding. Satsen i 2018 svarer til
kr. 860 pr. dag. Læs mere på www.veug.dk.

Er du uddannet struktør?
Er du struktør, og er du uddannet inden for de
sidste 3 år? Så kan du tage
kloakmesteruddannelsen på kortere tid.
Du skal blot gennemføre disse kurser:
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AMU fag

Kursustitel

Dato i 2019

47663

Anv. afled. af regnvand

04.02 – 06.02. 2019

47588

El-udstyr i pumpebrønde

07.02.2019

47744

Montering af rottespærer

08.02.2019

Kloakmester – autorisation

11.03 – 30.04. 2019

Teori eksamen

08.05 – 09.05. 2019

