VI VÆRDSÆTTER SAMARBEJDET MED JER
I har som virksomhed en meget vigtig rolle i et erhvervsuddannelsesforløb. I fungerer som oplæringsansvarlige for eleven og bibringer derved eleven en meget
stor andel af deres kompetencer. Samspillet mellem virksomhed og skole er en
vigtig del af elevens læring og udvikling, derfor sætter vi stor pris på at I vil være
med til at uddanne fremtidens håndværkere.
DET KAN VIRKSOMHEDSKONSULENTEN HJÆLPE MED:
Uddannelsesaftale
• Vejen til at få en elev går via en uddannelsesaftale. Aftalerne kan være af
kortere eller længere varighed og er en aftale mellem jer som virksomhed og
eleven om elevens uddannelsesforløb.
• Vi sparrer også med jer i forhold til, hvad det vil sige at have en elev, ligesom
vi selvfølgelig står klar med hjælp til at udfylde kontrakten og gennemgå den
sammen med jer og eleven.

MURER
Navn:

Vejledning i godkendelsesprocessen
• Hvis din virksomhed ikke er godkendt, hjælper vi jer på vej.

Email:

Hjælp til at finde den rigtige elev
• Vores dygtige konsulenter er særligt trænet i at matche din virksomhed med
den rette elev. Ved det første møde afklarer vi jeres ønsker og behov og hjælper
efterfølgende med at finde lige netop den elev, der passer ind hos jer.

Telefonnummer:

Refusion
Når I har indgået en uddannelsesaftale med en elev, har I mulighed for at søge
om refusion, når eleven skal på skoleophold. I kan få mere information herom hos
konsulenten.
Kontakt konsulenten
Helle Topp Nielsen
Tlf: 30 17 38 71
E-mail: htn@rts.dk

Dato for besøg:

MURER
Praktikmålene eleven skal arbejde med igennem sin
uddannelsestid hos jer.
PRAKTIKMÅL:

Vurdere flisevægge og gulve for skader

Nybyggeri

Anlægsopgaver

Ombygnings- og reparationsarbejde

Fugt og varmeisolering

Rulle, bukke og systemstillads

Reparations og renoveringsopgaver

Indretning af byggeplads

Murværkskonstruktioner

Planlægning

Forbandter

Sikkerhed

Buer, stik og ståltegloverlukninger

Materialer og værktøjer

Fuger

Udregninger og opmålinger

Finish af murværkskonstruktioner

Tegninger

Puds og overfladebehandling

Samarbejde

Restaureringsopgaver

Kundebetjening

Beton og teglprodukter til tagarbejde

Underlag til beklædning af gulv og flisebelægning

Udmåling og oplægning af tag

Kvalitetssikre

Kvalitetssikre arbejde med murer, tag, flise og gulv

Planlægge og udmåle gulv og flisearbejde

Gavl- og skorstenskonstruktioner

Opbygning af gulve

Energibesparende konstruktioner

Vådrumstætning
Opsætning af fliser og natursten
Nedlægning af fliser, klinker og natursten
Tildannelse af fliser klinker og natursten

