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

TAG EN

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

BÅDEBYGGER-

• 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 praktikpladsen.dk
HVAD MED DET ØKONOMISKE?
Virksomheden betaler overenskomstfastsat
lærlingeløn og modtager refusion, når
lærlingen er på skoleophold.

HVAD KAN I BRUGE EN BÅDEBYGGER TIL?

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

Bådebyggeren kan bygge, reparere og vedligeholde både af forskellige
materialer som træ, aluminium og komposit. Bådebyggeren kan også
fremstille master samt aptere og montere på både.

FÅ MERE INFORMATION
I kan læse mere på www.faglært.dk eller
kontakte udbyderne af uddannelsens
hovedforløb, som kan hjælpe med det
praktiske:

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Bådebyggeren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i jeres virksomhed.
Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på en erhvervsskole, hvor lærlingen lærer:
•
•
•
•
•
•

At udvælge egnede materialer til fremstillingsopgaver
At udvælge og anvende forskellige sammenføjningsmetoder
Forskellige maritime og konstruktionsmæssige begreber
At udarbejde og målsætte tegninger til bygning af både samt
anvende beregninger og materialelister
At udvælge, vedligeholde og anvende værktøjer og måleværktøj
Dansk, engelsk, matematik og fysik

Erhvervsskolen
Nordsjælland,
Hillerød
Telefon: 48 29 00 00

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver lærlingen uddannet:
•
•
•
•
•

Til at fremstille og overfladebehandle skrog og dæk i forskellige
materialer som komposit og træ
Til at fremstille og reparere ror og skrog
Til at arbejde med forskellige tekniske installationer inden for fx
elektronik, ventilationssystemer og VVS
Til opstart og installation af motorer
Til at fremstille og montere apteringsdele
Yderligere spørgsmål kan stilles til:
Industriens Uddannelser
Mail: iu@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen varer typisk tre år og seks måneder ekskl.
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 30 uger. Der kan
ansøges om merit, og for personer over 25 år er varigheden
kortere.

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

faglært.dk

