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RØRMONTAGE (til ufaglærte)

Scan koden
og find
kurserne på
amukurs.dk

Som en del af autorisationsloven er det muligt at trække vandrør uden autorisation, hvis man har gennemført og
bestået et kursus, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
Kursusforløbet består af to forkurser og et certifikatkursus, der afsluttes med en censorbedømt prøve.

Rørmontør, overdragelse* (12 dage)
Deltageren:
• kan fastmontere rør korrekt, så de ikke beskadiges.
• har kendskab til isoleringsnorm og mærkning af rør.
• har viden om rørtyper, begrænsning af brandspredning,
installationsdokumentation og egnet materiel og er
i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den
foreliggende dokumentation.
• kan udføre dokumentation af eget arbejde samt
kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden
relevant dokumentation.
• kan udforme erklæringer om at eget arbejde med rør
og føringsveje mm. er udført i overensstemmelse med
gældende regler
Kursusnummer 47994

Rørmontage vandinstallationer - plastrør (9 dage)
Deltageren:
• har kendskab til føringsveje, rørtyper samt valg af
korrekt montageform
• kan trække og fastgøre plastrør
• kan foretage korrekt håndtering og montage af plastrør
under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø
• har kendskab til almindelige vvs-symboler og kan læse
disse ud fra diagrammer og tegninger
• kan selvstændigt udføre myndighedssikker
brandtætning af alle former for plastrørgennemføringer
i brandadskillelse samt særlige områder efter gældende
love og regler
• har kendskab til dokumentation af eget arbejde.

Rørmontage vandinstallationer - stål- og kobberrør
(9 dage)
Deltageren:
• har kendskab til føringsveje, rørtyper samt valg af
korrekt montageform
• kan trække og fastgøre stål- og kobberrør
• kan betjene og bruge korrekt værktøj til bukning af rør i
forhold til rørtyper og materialer
• kan foretage korrekt montage og håndtering af rør
under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø
• har kendskab til almindelige vvs-symboler og kan læse
disse ud fra diagrammer og tegninger
• kan efter gældende love og regler selvstændigt udføre
myndighedssikker brandtætning af alle former for stålog kobberrørgennemføringer i brandadskillelse samt
særlige områder
• har kendskab til dokumentation af eget arbejde
Kursusnummer 47993

Kursusnummer 47992
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* Visse kurser er markeret med en stjerne. Stjernen betyder, at kurset er certifikatgivende.

GENEREL INFORMATION
Hvem kan deltage i VVS-branchens efteruddannelseskurser?
Som udgangspunkt er branchens kurser rettet mod faglærte VVS’ere, men alle kan deltage i AMU-kurser.
Ledige der ønsker at deltage på et AMU-kursus, skal altid kontakte a-kasse eller jobcenter inden planlægning af
efteruddannelse.

Dine forudsætninger
Når du vælger et kursus, er det er vigtigt, at dine tekniske og personlige forudsætninger passer med kurset. Derfor
anbefaler vi, at du går ind på hjemmesiden amukurs.dk og ser, hvilke forudsætninger du skal have for at få det fulde
udbytte af kurset.

Kursusbevis/prøvebevis
På alle kurser udstedes der kursusbevis eller prøvebevis. På de fleste AMU-kurser vil der blive udstedt et prøvebevis, hvis
prøven bestås.

Garantikurser
Hvert år udpeger kursusstederne en række kurser, som de garanterer altid bliver gennemført. Dem kalder vi garantikurser.
I enkelte tilfælde f.eks. ved underviseres sygdom kan kurserne blive aflyst eller flyttet til andet uddannelsessted. På
amukurs.dk er det tydeligt markeret hvilke kurser, der er garantikurser.

Pris
For personer med en erhvervsuddannelse, som højeste uddannelse er egenbetalingen typisk 124 kr. pr. kursusdag
(forplejning tilbydes af nogle skoler som tilkøbsmulighed). Deltagere med en videregående uddannelse betaler en forhøjet
kursusafgift (prisen vil fremgå på amukurs.dk), og der kan ikke søges om
VEU-godtgørelse.

Tilskud
Når kurset foregår i arbejdstiden, ydes der løntabsgodtgørelse til deltagere med uddannelse til og med
erhvervsuddannelsesniveau. Ikke-faglærte og faglærte medarbejdere kan således ansøge om VEU-godtgørelse
(løntabsgodtgørelse) svarende til 100 % af dagpengesatsen, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden.
Hvis man er berettiget til VEU-godtgørelse, kan der søges om tilskud til befordring og kost og logi jf. nedenstående:
1. Man skal være berettiget til VEU-godtgørelse for at få tilskud til befordring
2. Man skal være berettiget til befordring for at kunne få tilskud til kost/logi
I 2019 er satsen for befordring for den del, der ligger ud over 24 km, 0,99 kr. pr. km.
Hvis afstanden mellem bopæl og kursussted udgør mere end 120 km tur/retur, kan der søges om tilskud til kost
og logi. Tilskuddet er max. 500 kr. pr. overnatning inkl. kost. Ansøgning sker via uddannelsesstedet. Læs mere om
tilskudsmulighederne på www.veug.dk.
Når du melder dig til et kursus på efteruddannelse.dk, får du automatisk mulighed for at søge tilskud.

Kompetencefond for VVS-ansatte
VVS’ere, der arbejder under overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Blik- og Rørarbejderforbundet, kan søge om støtte
fra fonden AL-efteruddannelse. Se nærmere om fondens dækningsområde, og hvordan du kan søge støtte på fondens
hjemmeside www.aleu.dk.
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FIND DIT KURSUS I KATALOGET

Brug din telefon til at scanne QR-koden på det arbejdsområde, som kurset tilhører
Så er du i amukurs dk. Nu kan du vælge mere konkret – f.eks. ”Vedvarende energi”. For hvert klik bliver det stadig mere
detaljeret, og til sidst har du valgt kursus, dato og skole. Derefter føres du via link til efteruddannelse.dk, hvor din
tilmelding kan færdiggøres.

Til det hurtige overblik: På alle undersider i amukurs.dk findes funktionen ”Vis kursuskalender” i skærmbilledets højre
side. Herfra kan man nemt få et overblik over alle tilgængelige kurser og sortere ud fra datoer, geografi eller skole.
Oversigten kan også printes. Har man allerede valgt kurser, vil de være markerede inde i kalenderen.

Til opsamling og dokumentation: I øverste højre hjørne i amukurs.dk kan du oprette en profil – ”min profil”. Her kan
du gemme favoritkurser, sammensætte en kursuskalender, og se hvilke kurser du har været på. Med ”min profil” kan du
fastholde din kursushistorik og få overblik over den kommende kursusaktivitet.

Særligt for virksomhederne: Med virksomhedens digitale signatur kan I logge ind på ”Min Profil”. Her kan I få overblik
over medarbejdernes tilmeldte og gennemførte AMU-kurser og gennemførte erhvervsuddannelser. På ”Min Profil” kan
I også – indenfor rammerne af det samlede udbud af kurser - selv sammensætte de kursusforløb, som virksomheden
mangler. Til sidst kan I vælge at matche en bestemt gruppe af medarbejdere med det eller de kursusforløb, I selv har
defineret. På den måde får I hurtigt indblik i hvilke medarbejdere, der har taget hvilke kurser.
Bemærk at I kun kan se medarbejdernes data, hvis de tidligere har været logget ind og eksplicit givet jer tilladelse ved at
indtaste virksomhedens CVR-nummer.
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