TAG EN

SKRÆDDERVIRKSOMHEDER

BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKER-

DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN ELEV

ELEV

• En godkendelse af virksomheden som
praktikvirksomhed. Ansøg med det samme
på iu.dk

Det kræver kun tre ting at ansætte en elev:

• En uddannelsesaftale mellem virksomheden
og eleven
HVAD KAN I BRUGE EN BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKERELEV TIL?
En beklædningshåndværkerelev får stor viden om produktion af
beklædningsgenstande og -tekstiler. Derfor kan en beklædningshåndværkerelev i høj grad være relevant at ansætte i skrædderier, systuer,
buntmager- og modistværksteder.
HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Beklædningshåndværkereleven bliver uddannet i samarbejde mellem
skole og virksomhed. Skolen tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i virksomheden og de produkter virksomheden fremstiller.
Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på en erhvervsskole, eller som ny mesterlærer hvor den praktiske del foregår i
virksomheden.
Alle trin på uddannelsen tilrettelægges, så den afspejler skræddervirksomhedens produktion. Eleven lærer om:
•
•
•
•
•

Konstruktion: Grundkonstruktion og modeludvikling af simple
produkter
Materialekendskab: Grundlæggende viden om vævninger,
forskellige materialer, deres egenskaber og analyse heraf
Syning: Syprøver og produkter i henhold til elevens faglige niveau
Produktudvikling: Projektarbejde fra idé og designudvikling til
færdigt produkt
Dokumentation: Operationsforløb, procesbeskrivelse,
arbejdstegning, målskemaer, modetegning m.m.

Hovedforløbet: På hovedforløbet lærer eleven:
•
•
•
•
•
•
•

Håndsyning og maskinsyning
Konstruktion: Avancerede produkter i henhold til elevens
faglige niveau
Tilretning: Figuranalyse og individuel tilretning til forskellige
kropstyper
Modeludvikling: Udvikling af avancerede produkter i henhold til
elevens faglige niveau
Produktionsfærdige mønstre: Mønsterproduktion rettet mod
industriel produktion
Klipning og opsyning: Avancerede produkter og syprøver i henhold
til elevens faglige
Dokumentation: Dokumentation af opsyede produkter, herunder
operationsforløb, procesbeskrivelse, arbejdstegning, målskemaer,
arbejdstegning, m.m. udført digitalt

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

Uddannelsen til beklædningshåndværker er
en kvoteuddannelse. Dvs. at eleverne skal
have tegnet en uddannelsesaftale for at blive
optaget på Grundforløb 2.

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

UDDANNELSENS FORLØB
Uddannelsen til beklædningshåndværker varer ca. tre år, hvoraf 20 uger er grundforløb, og 30 uger er skoleperioder.
Skoleperioderne er fordelt over hele uddannelsen med fire forløb af henholdsvis 2 gange 10 uger og 2 gange 5 uger. Den
resterende tid er eleven i virksomheden. Der ydes lønrefusion under skoleperioderne.

faglært.dk

