
HÅNDVÆRKERAKADEMIET TILBYDER:

Tradition og håndværk
Restaureringsuddannelse på EUC Nord - 2022 

Restaureringsuddannelsen
Vi tilbyder en restaurerings-uddannelse opbygget af en række AMU-kurser indenfor murer-, tømrer- og malerfaget.  
Uddannelsen rummer et fælles obligatorisk grundforløb (som kun kan gennemføres i uge 40 og 41) og kan derefter suppleres 
med minimumskurser inden for de forskellige byggefag. 

Uddannelsen foregår i Åbent Værksted i Hjørring, hvor du vælger de kurser som du finder relevante og tager dem, når det passer dig.

Tilmelding
Tilmeld dig til grundkurset i uge 40 og 41 på voksenuddannelse.dk - søg med kviknummer 821409ty22-restau-10.

i uge 40 og 41

NY
START

Kursuscenter Nord er en del af EUC Nord, og vi tilbyder efteruddannelse. Vi ser os selv som en 
strategisk ressource for erhvervslivet, som sikrer et bredt og relevant efteruddannelsesudbud i Vendsyssel.

https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=821409ty22-restau-10


Nr. Kursustitel Varighed

41764 Ældre maleteknikker - staffering og skabelonteknik 5 dage

43717 Historisk malearbejde - anvendelse af love og regler 5 dage

47814* Tværfaglig restaurering af bindingsværk 10 dage

47950 Restaurering - historiske malematerialer 1 dag

49427* Ældre maleteknikker - limteknik/kalkning 5 dage

49788* Restaurering - udarbejdelse af løsningsforslag (afsluttende projekt) 2 dage

Malerfaget
Minimumskurser

Nr. Kursustitel Varighed

44674 Anvendelse af love og regler ved byfornyelse 1 dag

45880 Trompe L’oeil - udførelse af illusionsmaleri 10 dage

48981 Arkitektoniske linjer i byggeriet 3 dage

49198* Råd og svamp mv. udbedring af skimmelsvamp 2 dage

49256* Marmorspartling 5 dage

49269* Forgyldning - dekora, polér, træ og metal 10 dage

49426* Ældre malerteknikker - ådring/marmorering 10 dage

Malerfaget
Relevante tilvalgskurser

Nr. Kursustitel Varighed

48034 Restaurering - anvendelse af stilhistorie 4 dage

48973 Bygningsreglementet – Konstruktion + fugt og holdbarhed 1 dag

44962 Restaurering – bygningsarkæologiske undersøgelser 5 dage

Tilmelding til grundforløb via voksenuddannelse.dk. søg med kviknr. 821409ty22-restau-10. 
Tilmelding til andre kurser via voksenuddannelse.dk. søg med kviknr. 821409ty22åbenrest10. 
(Nyt kvik-nr. pr. 1. januar 2023: 821409ty23åbenrest01)

Undervisningstidspunkterne grundforløb er:
Mandag kl. 10.00 til 16.00. 
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00 til 16.30.
Fredag kl 8.00 til 13.30.
Åbent Værksted: 8.00 - 15.30

Grundforløb
Grundforløbets 10 undervisnings-
dage giver deltagerne et grundigt 
kendskab til danske arkitektur og 
bygningskonstruktioner fra år 1000 
og frem til nutiden. Deltagerne 
øves også i analyse og opmåling af 
en bevaringsværdig bygning med 
henblik på at vurdere omfanget af 
en evt. restaurering. Undervisnin-
gen gennemføres som tværfaglige 
projekter, hvor murer-, tømrer- og 
malerfaget vil være med.

Restaureringsuddannelse - starter op igen 
i uge 40 og 41 med obl. grundforløb

Efter det obligatoriske Grundforløb, kan du vælge at gå videre 
i dit fag og dine ønsker. Hvert fag har kurser knyttet til ud-
dannelsen som restaureringshåndværker, som er listet op i det 
følgende. Der er angivet hvilke kurser, der er minimumskrav 
for gennemført uddannelse. Desuden tilbyder vi relevante til-
valgskurser til hvert fag.

Hvis du ønsker et diplom som restaureringshåndværker, skal 
du gennemføre grundforløbet og fagets minimumskurser, 
samt afslutte med et teoretisk projekt. Grundforløbet er tvær-
fagligt og gennemføres på fastlagte tidspunkter, hvorimod du 
selv kan planlægge dine minimumskurser i vores Åbne Værk-
sted.

Det afsluttende teoretiske projekt består i at udarbejde et 
løsningsforslag ud fra en case, der stilles af Håndværker- 
Akademiet. 

Vores Åbne Værksted er tilgængeligt fra uge 43 hvert efterår 
og frem til påske.

HåndværkerAkademiet, som står for Restaureringsuddannel-
sen, vil hele tiden have en opdateret plan for dit forløb. Når du 
har gennemført Grundforløb og minimumskurser inden for 
dit fag, udsteder HåndværkerAkademiet et diplom som bevis 
for dine nye kompetencer.

Du er selvfølgelig også velkommen til at gennemføre kurser 
i andre fag end dit eget, hvis dine kompetencer rækker til at 
gennemføre det aktuelle kursus. Disse kurser kan også figure-
re på dit diplom.

Alle kurser i Restaureringsuddannelsen er fagrettede kurser på 
AMU-betingelser. 

Restaureringsuddannelse - sådan hænger det sammen.

* Kurset afsluttes med en test

https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=821409ty22-restau-10
https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?subject_code=49860&level=-&type=amu&kviknummer=821409ty22%C3%A5benrest10&from_soegning=true
https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?subject_code=49860&level=-&type=amu&kviknummer=821409ty23%C3%A5benrest01&from_soegning=true


Nr. Kursustitel Varighed

40905 Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds 1 dag

44566 Murede og pudsede gesimser 3 dage

44622 Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse 2 dage

44670 Overfladebehandling med kalkning af murværk 2 dage

44671 Restaurering af tavl i bindingsværk 3 dage

47292 Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse 5 dage

47814* Tværfaglig restaurering af bindingsværk 10 dage

49788* Restaurering - udarbejdelse af løsningsforslag (afsluttende projekt) 2 dage

Murerfaget
Minimumskurser

Nr. Kursustitel Varighed

44674 Anvendelse af love og regler ved byfornyelse 1 dag

48981 Arkitektoniske linjer i byggeriet 3 dage

49198* Råd og svamp mv. udbedring af skimmelsvamp 2 dage

49859* Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktion 2 dage

49860* Lufttæthed ved renovering af ydervægge 2 dage

48396 Restaurering - træspånbeklædning af tag og facade 5 dage

Tømrerfaget
Relevante tilvalgskurser

Nr. Kursustitel Varighed

40263 Restaurering - traditionelle træsamlinger 2 dage

40264 Restaurering - ældre vinduer og døre 2 dage

40679 Restaurering - konstruktion af historiske tagformer 5 dage

47292 Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse 5 dage

47814* Tværfaglig restaurering af bindingsværk 10 dage

49197 Råd og svamp - udbedring af råd, svamp og insekt 2 dage

49788* Restaurering - udarbejdelse af løsningsforslag (afsluttende projekt) 2 dage

Tømrerfaget
Minimumskurser

Nr. Kursustitel Varighed

44466 Gennembrydning og opbygning af bærende murværk 3 dage

44469 Kvadre- og palæpuds 3 dage

44556 Restaurering af stuk 3 dage

44580 Murede kupler og hvælv - udførelse 10 dage

44611 Dekorativt fugearbejde 1 dag

44618 Sgrafittopuds 3 dage

44674 Anvendelse af love og regler ved byfornyelse 1 dag

48981 Arkitektoniske linjer i byggeriet 3 dage

49198* Råd og svamp mv. udbedring af skimmelsvamp 2 dage

49242 Beton- og teglstenstage - oplægning og reparation 3 dage

49245 Murede trapper 3 dage

Murerfaget
Relevante tilvalgskurser

* Kurset afsluttes med en test



FACEBOOK.COM/HAANDVAERKERAKADEMI

Praktiske
informationer

Hvem kan deltage?
Du kan deltage uanset om du er ledig eller i arbejde.
Ledige skal dog være opmærksom på reglen vedr. krav om 
jobrettet uddannelse.

Kontakt din A-kasse og jobcenter for en sikkerheds skyld

Økonomi
Deltagergebyr udgør kr. 128,- pr. dag. Enkelte kurser dog kr. 
186,- pr. dag. Ledige deltager gratis.

Deltagere med uddannelse højere end faglært, skal altid 
betale fuld pris for deltagelse.

Der udbetales VEU-godtgørelse og befordringstilskud efter 
gældende regler til AMU-berettigede.

Virksomheder, der sender medarbejdere på uddannelse skal 
søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud på efteruddan-
nelse.dk

Lang de fleste virksomheder har mulighed for at søge 
tilskud ud over den ordinære VEU-godtgørelse på uddan-
nelsesfonde.dk

Hvis der er mere end 60 km fra din bopæl til uddannelses-
stedet refunderes kr 500,- pr. døgn til kost og logi.

Vi arrangerer gerne kost og logi, hvis man ønsker det. 

Uddannelsesbevis
Når du har gennemført kursusforløb med tilfredsstil-

lende deltagelse, modtager du et uddannelsesbevis.

Tilmelding
Virksomheder skal tilmelde sine medarbejdere via 
voksenuddannelse.dk

Grundforløb - søg med kviknr. 821409ty21-48034-02. 
Andre kurser - søg med kviknr. 821409ty21åbenrest1.
(Nyt kvik-nr. pr. 1. januar 2023: 821409ty23åbenrest01)

Hos EUC Nord, er kursussekretær Claus Harboe (tlf. 
7224 6015) også altid behjælpelig med tilmelding.

Ledige skal tilmelde sig ved hos Claus Harboe.

Undervisning
Alle 5 dage 08.00 - 15.30.

Kursussted
M.P. Koefoeds Vej 10,  9800 Hjørring

Kontakt
Kursussekretær Claus Harboe
Tlf. 7224 6015
Mail: cha@eucnord.dk 

Murerfaget: 
Faglærer Finn Pedersen
Tlf. 7224 6167
Mail: fp@eucnord.dk

Tømrerfaget:
Faglærer Peter K. Muhlig
Tlf. 7224 6905
Mail: pkm@eucnord.dk

Malerfaget:
Faglærer Helle T. Pedersen
Tlf. 7224 6135
Mail: htp@eucnord.dk

EUC Nord

M.P. Koefoeds Vej 10

Box 330

9800 Hjørring

Tlf. 7224 6000

Fax 7224 6101

info@eucnord.dk 

eucnord.dk

https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?subject_code=48973&level=-&type=amu&kviknummer=821409ty22-restau-10&from_soegning=true
https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?subject_code=49860&level=-&type=amu&kviknummer=821409ty22%C3%A5benrest10&from_soegning=true
https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?subject_code=49860&level=-&type=amu&kviknummer=821409ty23%C3%A5benrest01&from_soegning=true



