
DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN LÆRLING

Det kræver kun tre ting:

• En godkendelse af virksomheden som  
oplæringsvirksomhed. Ansøg med det sam-
me på iu.dk 

• En uddannelsesaftale mellem virksom heden 
og lærlingen

• En uddannelsesplan, der laves sammen med 
erhvervsskolen, og som beskriver, hvad lær-
lingen skal lære

Søg og find en lærling på lærepladsen.dk

HVAD MED DET ØKONOMISKE?

Virksomheden betaler overenskomstfastsat 
lærlingeløn og modtager refusion, når lærlin-
gen er på skoleophold. 

Spørgsmål om løn og overenskomst kan I stille 
til jeres organisation.

FÅ MERE INFORMATION

I kan kontakte udbyderne af uddannelsens ho-
vedforløb, som kan hjælpe med det praktiske:

Tradium, Randers
Telefon: 70 11 10 10

AMU Vest, Esbjerg
Telefon: 79 14 03 22

 
HVAD KAN I BRUGE EN OVERFLADEBEHANDLER TIL?

Overfladebehandleren er specialist i at forberede og behandle overflader 
med slibeværktøj eller kemisk bad. En overfladebehandler bruger  
tekniske metoder som lakering, metallisering og sandblæsning, som 
styrker og beskytter materiale mod fx rust og giver en pæn finish.

Overfladebehandleren arbejder i jern- og metalindustrien på både større 
produktionsvirksomheder og på mindre maskin- og værktøjsvirksomheder.

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?

Overfladebehandleren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og 
virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i virksomheden, som 
ansætter lærlingen.

Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på en erhvervs-
skole, hvor lærlingen lærer:

• Indføring i kemisk og mekanisk forbehandling
• Metallisering
• Vådlakering og pulverlakering
• Teknologi
• Om læring, kommunikation og samarbejde
• Kemi

Hovedforløbet: Under hovedforløbet kan lærlingen vælge mellem to 
specialer: 

På specialet konstruktion lærer lærlingen:
• At udføre kemisk forbehandling og pulverlakering, at foretage  

opmåling og beregning af større overfladebehandlinger
• At etablere en arbejdsplads i forbindelse med en konkret opgave
• At metallisere og vådlakere efter specifikke krav
 
På specialet komponenter lærer lærlingen:
• At udføre kemisk forbehandling og pulverlakering med krav  

til lagtykkelse
• At vådlakere
• At løse opgaver med manuelle og automatiserede processer

UDDANNELSENS FORLØB

Varighed:  
Uddannelsen varer typisk to 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. Grundforløb Hovedforløb praktik Hovedforløb skole

Yderligere spørgsmål kan stilles til:

Industriens Uddannelser  
Mail: iu@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

Sådan er uddannelsen bygget op: 
(Figuren er vejledende)
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