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Information til virksomheder



Vvs-energiuddannelsen udfordrer alle elever på vvs-energiuddannelserne efter lyst og evner.
Uddannelsen er en vekslende uddannelse, og lærlingen veksler mellem at være i praktik i virksomheden og modtage undervis-
ning på en teknisk skole. 
Allerede på grundforløbet bliver de nye elever sporet helt ind på de arbejdsopgaver, der venter ude i virksomhederne. Som 
elever er de allerede fagligt kvalificerede til at deltage i arbejdet i virksomheden og dermed fortsætte med oplæringens praktiske 
del. 
Vvs-energiuddannelsen har fire specialer; 1-4 samt to særlige forløb; 5-6:
1. Vvs-installationstekniker; 3 år og 9 måneder. 
2. Vvs-energispecialist; 4 år.
3. Ventilationstekniker; 4 år
4. Blikkenslager og vvs; 4 år
5. EUX med kombination af erhvervs- og gymnasial uddannelse; 4 år og 9 måneder
6. Kort forløb for unge med gymnasial baggrund; 3 år

Uddannelsesforløbet for alle specialer veksler mellem praktikperioder i virksomheden og undervisning på en erhvervsskole. 

Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb med fire hovedforløbs-skoleperioder. Grundforløb 2 (GF2) er fælles 
for alle specialer.

En uddannelse mange muligheder

EUD vvs-energispecialist
4 år (60 skoleuger)

EUD ventilationstekniker
4 år (60 skoleuger)

EUD blikkenslager og vvs
4 år (60 skoleuger)

GF 2
20 uger

H1 H2 H3 H4

Skoleperioder på erhvervsskoleGrundforløb 2 Praktikperioder i virksomheden

EUD vvs-installationstekniker
3 år og 9 måneder (52 skoleuger) 8 uger 8 uger 8 uger 8 uger

10 uger10 uger

10 uger

10 uger 10 uger 10 uger 10 uger

10 uger10 uger10 uger

10 uger 10 uger

EUX vvs-energispecialist
4 år og 9 måneder
(107 skoleuger)

EUX-GF
40 uger

20 uger 20 uger 16,5 uger 10,5 uger

1. Vvs-installationstekniker
Uddannelsen til vvs-installationstekniker har inklusiv GF2 et 
samlet forløb på 3 år og 9 måneder, hvoraf de 52 uger er på 
en erhvervsskole.

En vvs-installationstekniker arbejder med bygningsinstallatio-
ner og spiller en afgørende rolle, når bygninger opføres eller 
renoveres. Vvs-installationsteknikeren installerer vand og 
varme, badeværelser og sanitet, det sidste nye velfærdstekno-
logi og styring i hele bygningen og kan løbende vedligeholde 
og optimere driften af alle installationerne. 

Der opnås certifikat i plastsvejsning-RØR samt fjernvarmecer-
tifikat.

På specialets skoledel er der reserveret 3,5 uges skoleunder-
visning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til opnå-
else af flere certifikater eller til at dygtiggøre sig inden for sit 
speciale-område. 

Specialet giver en bred kompetenceprofil, som kan matche 
langt de fleste virksomheders behov for en god montør eller 
servicemand.

2. Vvs-energispecialist
Uddannelsen til vvs-energispecialist har inklusiv GF2 et samlet 
forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole.

En vvs-energispecialist kan udføre almindelige bygningsinstal-
lationer og er ekspert i energioptimering. Vvs-energispeciali-
sten kan analysere det nødvendige energiforbrug på vand og 
varme, vejlede om effektiviseringer og sammensætte og 
installere komplette energibesparende løsninger. Vvs-ener-
gispecialisten arbejder med nye energiformer og vedvarende 
grøn energi, fx VE-varmepumper, solenergi og biobrændsel og 
kan dimensionere og indregulere de valgte løsninger. 

Vvs-energispecialisten er teknologisk opdateret, fx om vel-
færdsteknologi og kender mulighederne for at anvende inter-
netbaserede løsninger til at skabe samspil mellem de tekniske 
løsninger. 

Der opnås kølecertifikat kategori II samt fjernvarmecertifikat. 
Herudover bliver der undervist i- og tilbudt mulighed for A-
certifikat, Plastcertifikat-RØR og -USME.

På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleun-
dervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at 
dygtiggøre sig inden for sit speciale-område. 

5. EUX vvs-energispecialist
EUX-uddannelsen varer 4 år og 9 måneder og er en kombi-
nation af en almindelig erhvervsuddannelse og en gymnasial 
uddannelse. Uddannelsen er for meget fagligt dygtige og am-
bitiøse unge, som har evner og mod på at tage to uddannel-
ser på samme tid. EUX-uddannelsen giver dels mulighed for 
at gøre jobkarriere i branchen, dels adgang til videregående 
uddannelser som fx ingeniør, vvs-installatør, energiteknolog, 
og maskinmester.

Optagelse på EUX vvs-energispecialist, forudsætter bestået 
gymnasialeksamen med følgende fagrække:
• Dansk C
• Engelsk C
• Samfundsfag C
• Matematik C
• Fysik C
• Teknologi C

6. Kort forløb
Alle, der er under 25 år, og som har gennemført en gymnasial 
uddannelse, kan gennemføre specialet vvs-energispecialist 
som kort forløb. Uddannelsestiden for disse elever er 3 år, og 
det korte forløb fører frem til vvs-energispecialet, og indehol-
der de samme kompetencer. 

Optagelse med kort forløb forudsætter bestået gymnasial-
eksamen med følgende fagrække:
• Matematik B
• Fysik B
• Dansk A
• Samfundsfag C

EUV - Erhvervsuddannelse for voksne
Elever der er over 25 år, når de begynder på vvs-energi-
uddannelsen, skal gennemføre uddannelsen som erhvervs-
uddannelse for voksne.

• EUV1, for dem med 2 års relevant erhvervserfaring.
• EUV2, for dem med mindre end 2 års relevant erhvervser-

faring eller afsluttet uddannelse (erhvervsuddannelse 
eller videregående uddannelse.

• EUV3, for dem uden relevant erhvervserfaring eller forud-
        gående uddannelse.

3. Ventilationstekniker
Uddannelsen til ventilationstekniker har inklusiv GF2 et samlet 
forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. 

En ventilationstekniker er ekspert i indeklima og arbejder med 
avancerede klimaanlæg og måler og indregulerer luftstrøm-
me, så varme og køling bliver fordelt i de rigtige mængder 
til de rette steder i store bygninger. Ventilationsteknikeren 
sørger både for opvarmning, afkøling og filtrering af luft, og 
hjælper kunden med at spare penge ved at ventilere korrekt. 
Ventilationsteknikere vejleder om forbedring af indeklima og 
lavt energiforbrug. 

På specialets skoledel er der reserveret 3,5 uges skoleun-
dervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at 
dygtiggøre sig inden for sit speciale-område. 

4. Blikkenslager og vvs
Uddannelsen til blikkenslager og vvs har inklusiv GF2 et samlet 
forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole.

En blikkenslager- og vvsuddannet udfører pladearbejde i fx 
kobber, zink, skifer eller aluminium på tårne, tage og facader. 
Den blikkenslager- og vvs-uddannede arbejder desuden med 
restaureringer af tag- og facade på slotte og herregårde eller 
på historiske bygningsværker. Derudover arbejder de med 
helt nye materialer og teknologier som f.eks. energiproduce-
rende tag- og facadeelementer. 

En blikkenslager- og vvs-uddannet har også en grundlæggen-
de viden om vand- og varmeinstallationer, så der kan udføres 
mindre vvs-opgaver. 

På specialets skoledel er der reserveret 3,5 uges skoleunder-
visning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til opnåelse 
af et certifikat (enten Kølecertifikat kat. 2, Fjernvarmecertifikat 
eller A-certifikat) eller til at dygtiggøre sig inden for sit
speciale-område. 

Grundforløbets 1. del (GF1)

Alle elever, der har afsluttet folkeskolen for mindre end et 
år siden, begynder på et 20 ugers grundforløb (GF1). Senest 
i slutningen af grundforløbets 1. del skal eleverne så vælge, 
hvilken konkret erhvervsuddannelse de vil begynde på efter 
GF1. Det er skolens opgave at vejlede eleven til at vælge en 
erhvervsuddannelse, der passer til elevens interesser og 
faglige kunnen.

Elever der kommer direkte fra folkeskolen, og allerede har 
en uddannelsesaftale, kan springe GF1 over og starte 
direkte på grundforløbets 2. del (GF2) - det vil sige grundfor-
løbet på vvs-energiuddannelsen.

Alle andre, der afsluttede folkeskolen for mere end et år si-
den, begynder ligeledes direkte på det 20 ugers grundforløb 
(GF2), som er målrettet vvs-energiuddannelsen.

Grundforløbets 2. del (GF 2)

Alle elever på vvs-energiuddannelsen skal gennemføre et 
grundforløb på 20 uger. Grundforløbets 2. del er målrettet 
vvs-energiuddannelsen. Målet med undervisningen er, at 
eleverne opnår de faglige kompetencer, der kræves for 
at kunne fortsætte i hovedforløbet. Lærlinge der allerede 
har en uddannelsesaftale, eller hvor det er længere end 1 
år siden, de forlod 9. eller 10. klasse, skal starte direkte på 
grundforløbets 2. del.

I overgangen mellem grundforløb og hovedforløb stilles 
der en række kompetencekrav, der skal være opfyldt for, at 
eleven kan begynde på hovedforløbet. 

Uddannelsens opbygning 
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En færdiguddannet vvs-installationstekniker kan: 

• Installere, reparere og servicere vvs- og 

energiinstallationer.

• Udføre systematisk funktionskontrol på elinstal-

lationer i vvs- og energianlæg.

• Vejlede kunder om drift, vedligeholde og energioptimere 

på eksisterende vvs- og energianlæg.

• Planlægge og dimensionere vand- og 

afløbsinstallationer i forbindelse med installationsarbej-

de.

• Installere, reparere og servicere vand- og afløbsinstal-

lationer.

• Installere, fejlfinde, programmere og servicere velfærds-

teknologiske installationer.

• Installere sprinkleranlæg.

• Udføre svejsninger på plastrør.

• Udfører svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri 

i forhold til gældende standarder.

• Tage højde for klima, miljø og bæredygtighed

• Udføre god kundeservice.

• Anvende teknisk projektstyring.

Valgfri specialefag

En vvs-installationstekniker opnår en meget bred kompeten-

ceprofil. Derudover kan lærlingen specialisere sig i valgfrie 

specialefag af 3,5 ugers varighed. Det er ikke et krav, at virk-

somheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte 

forretningsområder.

De valgfrie specialefag, er: 

• Stålsvejsning af vvs-tekniske installationer.

• Svejsning af rustfaste vvs-tekniske installationer.

• Blikkenslagerarbejde.

• Ventilationsarbejde.

• Gasinstallationer u. 135 kW (A-certifikat).

• Kølecertifikat kat. II + varmepumper.

Varighed og opbygning

Den samlede uddannelsestid er 3 år og 9 måneder.

GF2 tager 20 uger og de 4 hovedforløb varer i alt 32 uger.

Resten af tiden er lærlingen i praktik i virksomheden.

Virksomhedsgodkendelse

En virksomhed skal være godkendt som uddannelsessted 

for at kunne indgå en uddannelsesaftale med en lærling på 

specialet. For at blive godkendt skal virksomheden have op-

gaver, der matcher uddannelsens speciale. Derudover er det 

et krav, at virksomheden har en gyldig vvs-autorisation.

Læs mere om virksomhedsgodkendelse på

evu.dk/selvbetjening

Læs mere om vvs-energiuddannelsen på 

vvs-energiuddannelsen.dk

Et speciale på vvs-energiuddannelsen; perfekt for 
virksomheder med behov for en god montør og servicetekniker.
En vvs-installationstekniker arbejder med bygningsinstallationer og spiller en afgørende rolle, når bygninger opfø-

res eller renoveres. Vvs-installationsteknikeren installerer vand og varme, badeværelser og sanitet, det sidste nye 

velfærdsteknologi og styring i hele bygningen og kan løbende vedligeholde og optimere driften af alle installa-

tionerne.  Der opnås certifikat i plastsvejsning-RØR samt fjernvarmecertifikat. 

Vvs-installationstekniker Vvs-energispecialist

En færdiguddannet vvs-energispecialist kan: 

• Installere, reparere og servicere vvs- og energi-

installationer, herunder fjernvarme-, varmepumpe, gas-,  

køle- og vedvarende energiinstallationer.

• Installere, indregulere, servicere og programmere intel-

ligente styrings- og reguleringsautomatikker på vvs- og 

energiinstallationer, og udføre funktionskontrol.

• Udføre systematisk fejlsøgning, udskifte komponenter 

og udføre el-teknisk dokumentation for elinstallationer i 

vvs- og energianlæg.

• Vejlede kunder om drift og indstilling af anlæg og 

reguleringsautomatik, og vedligeholde og energioptime-

re på eksisterende vvs- og energianlæg.

• Planlægge, dimensionere, Installere, reparere og service-

re vand- og afløbsinstallationer.

• Installere, fejlfinde, programmere, og servicere velfærds-

teknologiske installationer.

• Udføre svejsninger på plastrør.

• Tage højde for klima, miljø og bæredygtighed.

• Udføre god kundeservice.

• Anvende teknisk projektstyring.

Læs mere om vvs-energiuddannelsen på 

vvs-energiuddannelsen.dk

Valgfri specialefag

En vvs-energispecialist opnår en meget bred kompetence-

profil. Derudover kan lærlingen specialisere sig i valgfrie 

specialefag af 1 uges varighed. Det er ikke et krav, at virk-

somheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte forret-

ningsområder. 

De valgfrie specialefag, er: 

• Grundlæggende ventilationsteknik

• Plastcertifikat - USME

• Installationsteknisk innovation

Varighed og opbygning

Den samlede uddannelsestid er 4 år. 

GF2 tager 20 uger og de 4 hovedforløb varer i alt 40 uger.

Resten af tiden er lærlingen i praktik i virksomheden.

Virksomhedsgodkendelse

En virksomhed skal være godkendt som uddannelsessted 

for at kunne indgå en uddannelsesaftale med en lærling. 

For at blive godkendt skal virksomheden have opgaver, der 

matcher uddannelsens speciale. Derudover er det et krav, at 

virksomheden har en gyldig vvs-autorisation.

Læs mere om virksomhedsgodkendelse på

evu.dk/selvbetjening

Et speciale på vvs-energiuddannelsen; perfekt for virksomheder med 
behov for en god servicetekniker, der er ekspert i energioptimering.

En vvs-energispecialist kan udføre almindelige bygningsinstallationer, er ekspert i energioptimering, og kan sam-

mensætte og installere komplette energibesparende løsninger. Vvs-energispecialisten arbejder med nye energifor-

mer og vedvarende grøn energi, og kan dimensionere og indregulere de valgte løsninger. Vvs-energispecialisten 

er teknologisk opdateret, og kender mulighederne for at anvende internetbaserede løsninger til at skabe samspil 

mellem de tekniske løsninger. Der opnås kølecertifikat kategori II samt fjernvarmecertifikat. Herudover bliver der 

undervist i og tilbudt mulighed for A-certifikat, Plastcertifikat-RØR og -USME.
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Ventilationstekniker

En færdiguddannet ventilationstekniker kan:

• Installere, reparere og servicere klima- og ventilations-

anlæg.

• Foretage målinger af indeklima-parametre i forhold til 

termisk indeklima og lydtrykniveau.

• Installere, indregulere, servicere og programmere 

intelligente styrings- og reguleringsautomatikker på kli-

ma- og ventilationsanlæg, og udføre funktionskontrol.

• Udføre systematisk fejlsøgning, udskifte komponenter 

og udføre el-teknisk dokumentation for elinstallationer i 

klima- og ventilationsanlæg.

• Vejlede kunder om drift, og vedligeholde og energi-

optimere på eksisterende klima- og ventilationsanlæg.

• Vejlede kunder om godt indeklima, herunder ventilations 

indflydelse på komfort, trivsel og arbejdsmiljø.

• Installere og reparere vvs- og energiinstallationer i 

forbindelse med ventilationsanlæg.

• Planlægge, dimensionere, Installere, reparere og service-

re vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med klima- 

og ventilationsanlæg.

• Tage højde for klima, miljø og bæredygtighed.

• Udføre god kundeservice.

• Anvende teknisk projektstyring.

Læs mere om vvs-energiuddannelsen på 

vvs-energiuddannelsen.dk

Valgfri specialefag

En ventilationstekniker opnår en meget bred kompeten-

ceprofil. Derudover kan lærlingen specialisere sig i valgfrie 

specialefag af 1 uges varighed. Det er ikke et krav, at virk-

somheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte forret-

ningsområder. 

De valgfrie specialefag, er: 

• Drift og service på motor og varmekredse

• Teknisk innovation

Varighed og opbygning

Den samlede uddannelsestid er 4 år.

GF2 tager 20 uger og de 4 hovedforløb varer i alt 40 uger.

Resten af tiden er lærlingen i praktik i virksomheden.

Virksomhedsgodkendelse

En virksomhed skal være godkendt som uddannelsessted for 

at kunne indgå en uddannelsesaftale med en lærling. For at 

blive godkendt skal virksomheden have opgaver, der mat-

cher uddannelsens speciale. 

Læs mere om virksomhedsgodkendelse på

evu.dk/selvbetjening

Et speciale på vvs-energiuddannelsen; perfekt for virksomheder 

med behov for en ekspert i ventilation og indeklima.
En ventilationstekniker er ekspert i indeklima og arbejder med avancerede klimaanlæg og måler og indregulerer 

luftstrømme, så varme og køling bliver fordelt i de rigtige mængder til de rette steder i store bygninger. Ventila-

tionsteknikeren sørger både for opvarmning, afkøling og filtrering af luft, og hjælper kunden med at spare penge 

ved at ventilere korrekt. Ventilationsteknikeren vejleder om forbedring af indeklima og lavt energiforbrug. Der 

opnås VENT-certifikat og kølecertifikat kategori II.

Blikkenslager og vvs

En færdiguddannet blikkenslager og vvs-uddannet kan: 

• Opsætte tagrender, nedløb og inddækninger ved væg og 

taggennembrud.

• Opmåle, planlægge, inddele tage og facader, samt 

beregne materialeforbruget.

• Opmåle, tegne og fremstille tyndpladeemner, herunder 

programmering og brug af CNC-maskiner.

• Udføre montage- og inddækninger i tyndplader og natur-

skifer.

• Udføre tag- og facadeinddækning ud fra konstruktionen, 

korrosionsforhold, skillelag, opdeling af tage og facader, 

ekspansion og ventilation.

• Udføre false-arbejde på tag og facade.

• Installere og reparere vvs- og energiinstallationer.

• Vejlede kunder om drift, og vedligeholde og energi-

optimere på eksisterende vvs- og energianlæg.

• Planlægge, dimensionere, Installere, reparere og service-

re vand- og afløbsinstallationer.

• Udføre svejse- og loddeopgaver.

• Tage højde for klima, miljø og bæredygtighed.

• Udføre god kundeservice.

• Anvende teknisk projektstyring.

Valgfri specialefag

En blikkenslager- og vvs-uddannet opnår en meget bred 

kompetenceprofil. Derudover kan lærlingen specialisere sig i 

valgfrie specialefag af 3,5 ugers varighed. Det er ikke et krav, 

at virksomheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte 

forretningsområder.

De valgfrie specialefag, er: 

• Vvs-Installationsteknik, blikkenslager.

• Gasinstallationer under 135 kW (A-certifikat).

• Kølecertifikat kategori II og varmepumper.

• Varmeinstallationer og fjernvarmecertifikat.

• Inddækning af tårne, kupler og spir.

• Blikkenslagerkunst og udsmykning.

• Nye materialer, design og innovation.

Varighed og opbygning

Den samlede uddannelsestid er 4 år. 

GF2 tager 20 uger og de 4 hovedforløb varer i alt 40 uger.

Resten af tiden er lærlingen i praktik i virksomheden.

Virksomhedsgodkendelse

En virksomhed skal være godkendt som uddannelsessted 

for at kunne indgå en uddannelsesaftale med en lærling. 

For at blive godkendt skal virksomheden have opgaver, der 

matcher uddannelsens speciale. Derudover er det et krav, at 

virksomheden har gyldig vvs-autorisation. Virksomheden kan 

ligeledes godkendes uden autorisation, men det vil betyde, 

at lærlingen skal udstationeres i ca. 20 uger i en anden god-

kendt virksomhed eller på en erhvervsskole for at få oplæ-

ring i vvs-delen.

Læs mere om virksomhedsgodkendelse på

evu.dk/selvbetjening

Læs mere om vvs-energiuddannelsen på 

vvs-energiuddannelsen.dk

Et speciale på vvs-energiuddannelsen; perfekt for 
virksomheder med behov for en dygtig blikkenslager.
En blikkenslager- og vvs-uddannet udfører pladearbejde i fx kobber, zink, skifer eller aluminium på tårne, tage og 

facader. Den blikkenslager- og vvs-uddannede arbejder desuden med restaureringer af tag- og facade på slotte og 

herregårde eller på historiske bygningsværker. Derudover arbejdes der med helt nye materialer og teknologier som 

f.eks. energiproducerende tag- og facadeelementer. En blikkenslager- og vvs-uddannet har også en grundlæggende 

viden om vand- og varmeinstallationer, så der kan udføres mindre vvs-opgaver. 
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EVU - El og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat
Højnæsvej 71, 2610 Rødovre

Telefon: 3672 6400 | E-mail: evu@evu.dk

Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at 
vvs-branchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificere-
de arbejdskraft.

Du sikrer samtidig, at du ikke kommer til at mangle arbejds-
kraft med den specialviden, som netop din virksomhed har 
behov for.

Gennem din vejledning og opmærksomhed kan du præge 
lærlingen, så han/hun passer ind i virksomhedens kultur og 
den måde, som din virksomhed arbejder på. Det giver dig og 
lærlingen en stor fordel i forhold til en eventuel efterfølgen-
de fastansættelse i din virksomhed.

Lærlingen stiller som ungt menneske, naturligt spørgsmål 
ved arbejdsmetoder og vaner og tilfører din virksomhed nye 
og friske indfaldsvinkler på den moderne teknologi.

En virksomhed skal være godkendt til et eller flere af uddan-
nelsens specialer for at kunne indgå en uddannelsesaftale 

med en vvs-energilærling. For at blive godkendt skal virk-
somheden have arbejdsopgaver, der matcher specialet, så 
lærlingen kan nå uddannelsens kompetencer. 

En virksomhedsgodkendelse til at uddanne vvs-
energilærlinge gælder, så længe virksomheden kontinuerligt 
uddanner nye lærlinge. Hvis virksomheden i en periode på 2 
år ikke har lærlinge, skal virksomheden godkendes på ny.

De virksomheder i vvs-branchen, som primært har sine for-
retningsområder inden for tag- og facadeområdet, har også 
mulighed for at uddanne lærlinge på specialet Blikkensla-
ger og vvs. Virksomheden skal dog sikre, at lærlingen har 
mulighed for at nå sine praktikmål på vvs-delen af specialet, 
herunder rørarbejde, enten som værkstedsundervisning på 
en erhvervsskole eller i en anden vvs-virksomhed. Dette skal 
fremgå af uddannelsesaftalen.

Du kan læse mere om reglerne for og søge om virksomheds-
godkendelse på evu.dk

Det er en god ide at uddanne lærlinge og nemt at blive 
godkendt som praktiksted


