
DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN LÆRLING

Det kræver kun tre ting:

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

• En uddannelsesaftale mellem virksom heden 
og lærlingen

• 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. 

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:

NEXT Uddannelse 
København
Telefon: 33 88 00 00

ELEV

TAG EN

 
HVAD KAN I BRUGE EN TEATERTEKNIKERELEV TIL?

Teaterteknikeren er specialist i lys-, lyd- og anden sceneteknik og kan 
fremstille rekvisitter, kulisser og dekorationer. 

Teaterteknikeren afvikler også AV-produktioner og kan vurdere udstyrets 
tekniske tilstand og kvalitet. En teatertekniker anvender desuden den 
nyeste teknologi i en kunstnerisk proces til at skabe gode tekniske løs-
ninger på opgaverne.

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?

Eleven 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 
erhvervsskole, hvor lærlingen lærer:

• At anvende og vedligeholde gængse materialer, komponenter, 
værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner

• At anvende og udføre vedligehold af elektronisk basisudstyr
• Om scenetyper, sceneplaner og faste installationer
• At udføre forskellige typer ophæng af udstyr efter gældende 

sikkerhedsregler

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver eleven uddannet: 

• Til at udføre professionelt lys-, lyd- og sceneteknisk arbejde ved 
forestillinger 

• Til at fremstille rekvisitter, kulisser og dekorationer ud fra viden om 
stilarter og -perioder og kan anvende 3D-systemer til animation  

• Til at planlægge og styre projekter fra start til slut samt anvende 
specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde 

TEATERTEKNIKER-

UDDANNELSENS FORLØB

Varighed:  
Uddannelsen varer typisk tre år og seks måneder ekskl. 
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 40 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)

Brancheforeningen EV E
EVENT & EXHIBITION ASSOCIA   TION DENMARK

http://iu.dk
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