
HÅNDVÆRKERAKADEMIET TILBYDER:

Åbent Værksted 2022/23  
Efteruddannelse for byggebranchen på EUC Nord

NYHED - Restaureringsuddannelsen
Vi tilbyder også en restaurerings-uddannelse indenfor murer-, tømrer- og malerfaget. 
Se mere på kursuscenternord.dk/restaurering

KURSUSCENTERNORD.DK

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.

Skal du eller din virksomhed være grøn?

Der blæser nye vinder over byggebranchen. Bæredygtighed er 
tidens løsen og det ser ud til, at det ikke blot er en modelune.

HåndværkerAkademiet har derfor valgt at sætte stor fokus på 
den grønne omstilling i denne sæson. Derfor vil du og dine 
medarbejdere opleve, at der i langt de fleste kurser vil være et 
element af bæredygtighed. Det kunne fx. være:

• Nyt Bygningsreglementet med bæredygtighedsklasse i 2023
• Kunderne efterspørger virksomheder med grøn profil 
• Reduktion af ressourcespild kan give bedre bundlinie og bedre klima



Nr. Kursustitel Varighed Dato

40905 Anvendelse af mørteltyper til  murværk og puds 1 dag

40997 Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel 2 dage

44472 Gipspudsning med håndværktøj 2 dage

44670 Overfladebehandling med kalkning af murværk 2 dage

48257 Fugtsikring af kældre 2 dage

48715 Tyndpuds/Microtopping (Microcement) 2 dage

Overflade-
behandling
Mørtel og puds

Nr. Kursustitel Varighed Dato

46676 Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds** 2 dage

47292 Praktisk energirenovering i bevaringsværdige huse 5 dage

48199* Lufttæthed ved nye boliger 2 dage

48218 Energioptimering af bygningskonstruktioner 3 dage

49238 Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk 3 dage

49248* Isolering - energirigtige løsninger ved isolering 5 dage

49248-A* Isolering - BR og varmetabsberegning 2 dage

49248-B* Isolering - energirigtige løsninger 3 dage

49859* Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner 2 dage

49860* Lufttæthed ved renovering af ydervægge 2 dage

49871* Armeret puds på facadeisolering** 2 dage

49907* Grundlæggende bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen 2 dage

Energirigtigt
byggeri

Nr. Kursustitel Varighed Dato

40085* Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer 1 dag

40340* CAD - 2D på byggepladsen 3 dage

40899* Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen 2 dage

43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter 1 dag

45542* Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 dage

45566* Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1 dag

45651* Pers. sikkerhed ved arbejde med bitumen og kold asfalt 1 dage

45888* Radonsikring i byggeriet 1 dag

46596* Vejrligsforanstaltning i bygge og anlæg 1 dag

47338* Farlige stoffer i byggebranchen - fortidens syndere 1 dag

47668 Grundlæggene faglig regning 2 dage

47669 Grundlæggene faglig matematik 3 dage

48964* Arbejdsmiljø - sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads 2 dage

48965* Bæredygtigt byggeri - cirkulær økonomi 3 dage

48971* Sjakbajs - Service og kundepleje 1 dag

48972* Sjakbajs - Kvalitetssikring og dokumentation i B/A 3 dage

48973 Bygningsreglementet - konstr/fugt/brand/klima/energi(vælg mellem: 
Konstruktion + fugt og holdbarhed, brandforhold + energiforbrug eller 
indeklima + akustisk indeklima. 1 dag pr emne eller samlet 3 dage

48978* Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi 2 dage

48982* Planlægning i bygge- og anlægsbranchen 3 dage

48984* Bygningsreglementet - anvendelse 2 dage

49194 Termografering af bygninger 2 dage

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

49198 Råd og svamp - udbedring af skimmelsvamp 2 dage

49318 Nivellering 5 dage

Tværfaglighed og 
byggeprocessen

Åbent værksted - HåndværkerAkademiet 2022-2023
* Kursus med afsluttende prøve.

** Laves i samar- 
bejde med ETICS



Nr. Kursustitel Varighed Dato

43145 Natursten på væg og gulv 2 dage

43146 Storformatfliser på gulv 3 dage

44612 Fliser og klinker på vådrumssikret underlag 1 dag

47125 Dekorationer i væg-/gulvfliser 2 dage

47127 Udførelse af designelementer i vådrum 2 dage

47132 Flisegulve - udførelse 2 dage

47133 Avanceret flise- og klinkearbejde 5 dage

47138 Mosaikfliser på væg og gulv 2 dage

48541 Opsætning og fugning af fliser med epoxyholdige materialer 1 dag

48919 Vådrumssikring 3 dage

Vådrum,Fliser og 
klinker

Nr. Kursustitel Varighed Dato

40614 Isolering-mursamlinger iht. Isoleringskrav 3 dage

44565 Muret gavlafslutning med eller uden gesims 2 dage

44467 Dekorationsmurværk - udførelse 1 dag

44570 Murede smighjørner - udførelse 1 dag

44580 Murede kupler og hvælv 10 dage

44583 Murafslutninger - udførelse 2 dage

44611 Dekorativt fugearbejde - udførelse 1 dag

44619 Masseovn - opførsel 10 dage

45893* Porebeton - Montage af plader og blokke 4 dage

47276 Rundt murværk - udførelse 3 dage

49242 Beton-teglstenstag-oplægning og reparation 3 dage

49245 Murede trapper
(vælg mellem: indv.muret trappe, udv. muret trappe, spindeltrappe eller 
catalansk trappe. 3 dage pr emne. samlet 12 dage

3 dage

49246 Murede overlukninger - konstruktion og udførelse 
(vælg mellem: spidsbue, rundbue, kurvehanksbue, lige stik eller segment-
bue. 2 dage pr. emne)

10 dage

48258 Montage af murkonsoller/overligger 1 dag

49287* Murerbranchen - ajourføring i murerbranchen 1 dag

Murværk

Nr. Kursustitel Varighed Dato

40163*40163* Fuger - fugning ved vinduer og døre 3 dage

48199*48199* Lufttæthed ved nye boliger 2 dage

48959*48959* Ajourføring for tømrerbranchen 1 dag

4919049190 Montering af underetage. 3 dage

49189 Vægkonstruktion - opstilling og beklædning
Vælg mellem: Fibergipsplader, træfiberplader, gipsplader, bræddebklæd-
ning, plader af isoleringsmateriale, fiberbetonplader og naturstensplader 
eller metalplader - 1 dag pr. emne.

1 dag 
pr. emne

49195 Udførelse af tagbeklædning
Vælg mellem: Betontagsten, Bølge fiberbeton, 
Plan fiberbeton, Metal og Træ/pap (1 dag pr. emne)

1 dag 
pr. emne

49802* Ventilerede facadesystemer m. puds eller beklædning 3 dage

49859* Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner 2 dage

49860* Lufttæthed ved renovering af ydervægge 2 dage

Tømrer/
Snedker

Nr. Kursustitel Varighed Dato

47126* Terrazzo - udførelse af gulve og plader
( uge 9 2023 - 27. februar - 3. marts 2023)

5 dage

Datofaste 
kurser



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. 
192,- 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 
voksenuddannelse.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 550,- pr. døgn til kost og logi.

Vi arrangerer gerne kost og logi. 

Uddannelsesbevis
Når du har gennemført kursusforløb med tilfredsstil-

lende deltagelse, modtager du et uddannelsesbevis.

Tilmelding
Virksomheder skal tilmelde sine medarbejdere via 
voksenuddannelse.dk. Her finder du et fuldt overblik 
over kurserne.

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

Ledige kan tilmelde sig ved henvendelse til Claus 

Harboe.

Undervisning
Undervisningen fra kl. 8.00 til kl. 15.25.

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

Tlf. 7224 6000

9800 Hjørring

eucnord.dk

info@eucnord.dk 


