DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN LÆRLING
Det kræver kun tre ting:

TAG EN

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

MOTORCYKELMEKANIKER-

• En uddannelsesaftale mellem virksomheden
og lærlingen

LÆRLING

• En uddannelsesplan, der laves sammen
med erhvervsskolen, og som beskriver, hvad
lærlingen skal lære
Søg og find en lærling på lærepladsen.dk
HVAD MED DET ØKONOMISKE?
Virksomheden betaler overenskomstfastsat
lærlingeløn og modtager refusion, når
lærlingen er på skoleophold.

HVAD KAN I BRUGE EN MOTORCYKELMEKANIKER TIL?
Motorcykelmekanikeren er specialist i at efterse og reparere både motorer med tændings- og brændstofanlæg, kobling, gearkasse, bremser
og det elektriske system af stellet.
Motorcykelmekanikeren står også for at vedligeholde og lave serviceeftersyn samt at rense, smøre og justere forskellige dele på motorcyklen.

Spørgsmål om løn og overenskomst kan I stille
til jeres organisation.
FÅ MERE INFORMATION
I kan kontakte udbyderne af uddannelsens
hovedforløb, som kan hjælpe med det
praktiske:

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Motorcykelmekanikeren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og
virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i jeres virksomhed.

TEC, Hvidovre
Telefon: 38 17 70 00

Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på en erhvervsskole, hvor lærlingen lærer:
•
•
•
•
•
•

Herningsholm
Erhvervsskole,
Herning
Telefon: 72 13 45 00

At benytte relevante værktøjer, maskiner og materialer
At udføre eftersyn på knallert- og motorcykelhjul og bremsesystemer
At udføre enkel fejlfinding på tændingssystemer og de elektriske
systemer
Om knallert- og motorcykelmotorers grundlæggende opbygning og
virkemåde for to- og firetakts motorer
Gældende lovgivning for bremsesystemer på knallert og motorcykel
og kvalitetskrav i forbindelse med sikkerhed
Dansk, matematik og engelsk

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver lærlingen uddannet:
•

•
•

•

Til at tilrettelægge og gennemføre rationelle fejlfindingsforløb
samt klargøre transmissionssystemer og elektriske systemer på en
knallert eller motorcykel
Til at kontrollere, reparere og justere styretøj, stel, affjedringskomponenter og aktiveringssystemer
Til at tilrettelægge og gennemføre rationelle fejlfindingsforløb på
encylindrede to- eller firetakters benzinmotorer, herunder kontrol af
motorstyringsanlæg og udskiftning af defekte dele
Til at gennemføre systematiske fejlfindingsforløb og reparere
transmissioner, elektriske systemer, bremsesystemer, styretøj og
motorstyringsanlæg på flercylindrede motorcykler

UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen varer typisk tre år og seks måneder ekskl.
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 25 uger.
Der kan ansøges om merit, og for personer over 25 år er
varigheden kortere.

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

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

