DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN ELEV
Det kræver kun tre ting at ansætte en elev:

TAG EN
BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKERELEV

• En godkendelse af virksomheden som
praktikvirksomhed. Ansøg med det samme
på iu.dk
• En uddannelsesaftale mellem virksomheden
og eleven
• En uddannelsesplan, der laves sammen
med erhvervsskolen, og som beskriver, hvad
eleven skal lære
Søg og find en elev på praktikpladsen.dk
HVAD MED DET ØKONOMISKE?
Virksomheden betaler overenskomstfastsat
elevløn og modtager refusion, når eleven er på
skoleophold.

HVAD KAN I BRUGE EN BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKER TIL?
En beklædningshåndværker har stor viden om produktion af tøj til modeog livsstilsbranchen og kan arbejde både i små virksomheder med egen
systue og i store mode- og handelshuse med udlandsproduktion.
HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Beklædningshåndværkeren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole
og virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i jeres virksomhed.
Grundforløbet: Uddannelsen starter typisk med et grundforløb på en
erhvervsskole, hvor eleven lærer:
•
•
•
•
•
•

Spørgsmål om løn og overenskomst kan I stille
til jeres organisation.
FÅ MERE INFORMATION
I kan læse mere på www.faglært.dk eller
kontakte udbyderne af uddannelsens
hovedforløb, som kan hjælpe med det
praktiske:
EUC Syd,
Sønderborg
Telefon: 74 12 42 42

Modelkonstruktion
Materialekendskab
Produktfremstilling
Design og produktudvikling
Dokumentation
Arbejdsmiljø

VIA University
College, Herning Aarhus
Telefon: 87 55 05 00

NEXT Uddannelse
København
Telefon: 33 88 00 00

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver eleven uddannet:
•
•
•
•
•
•
•

I modelsyning og maskinbetjening
I at udføre design- og udviklingsopgaver, udvikle modeller og lave
materiale- og prisberegninger
Til at arbejde i Adobe Illustrator
Til at lave dokumentation ved prøveopstart i udlandet
I konstruktion og tekniske opgaver i forbindelse med opstart af prøver
I viden om styring af produktion og kvalitet
I it, engelsk samt iværksætteri og innovation

Undervejs i uddannelsen specialiserer eleven sig inden for enten design,
konstruktion eller produktion af tøj, pelse eller hatte.

Yderligere spørgsmål kan stilles til:
Industriens Uddannelser
Mail: iu@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen kan afsluttes efter Trin 1, som varer fra et år og
seks måneder til et år og otte måneder, med 20 ugers skole.
Specialet på Trin 2 varer fra et år til et år og to måneder med
ti ugers skole. Uddannelsen maksimale længde er to år og ti
måneder ekskl. grundforløbet.

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb
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faglært.dk

