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DERFOR AMU
Har du og dine medarbejdere de rigtige kompetencer til nutidens og 
fremtidens behov? Konkurrenceevne og opdateret faglighed hænger 
tæt sammen med medarbejdernes uddannelse og efteruddannelse. 
Vi bliver aldrig færdige med at lære og på landets erhvervsskoler 
hjælpes virksomheder og kursister indenfor El- og Vvs-branchen til 
at vedligeholde og udvikle værdifuld viden og færdigheder.

AMU-kurser leverer kvalitet og et stort udbud inden for efter voksen- og 
efteruddannelse. 

Siden 2017 har AMU-kurserne på El- og VVS-området fået et 
grundigt kvalitetseftersyn, udbuddet af kurser er forbedret og alle 
kursusmuligheder kan nemt findes på amukurs.dk. AMU er blevet lettere 
at bruge, bedre og fortsat til en meget konkurrencedygtig pris.

På de følgende sider kan du læse mere om de nye fordele ved at vælge 
AMU når din virksomhed og dine medarbejdere skal blive endnu 
dygtigere.

Venlig hilsen
EVU 
El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat

Svejsning af rørsystemer i plast

Praktikvejledning af eudelever/lærlinge

Skotrender, murkroner og sålbænke

Tagrender og nedløb

Certificering indenfor gasområdet under 135 kW Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg

Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg
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Varmepumper - installation og service
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PLC - sekventiel programmering af netværk
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ATEX, anvendelse
Fiberkabling - grundlæggende + udendørs Netværk – grundlæggende

Arbejde på eller nær spænding – introduktion

Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
Elinstallationer/Love & Regler Bolig- og erhvervs-/industriinstallationer

Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort
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8 gode grunde til at vælge AMU

Det bedste redskab til at vurdere, hvordan kvaliteten af AMU 
opfattes af virksomheder og kursister, er VISkvalitet.dk. På tværs 
af virksomheder og kursister der benytter AMU-kurser vurderes 
”kursusudbytte”, ”lærerens præstation” og ”undervisningens 
form og indhold” højt. ”Der er generelt stor tilfredshed med 
kursusleverancen” (Uddannelsesnævnet, Viskvalitet.dk rapport 
2017, p.5).
AMU-kurser kan give din virksomhed og dine medarbejdere viden 
og færdigheder, som betyder øget kvalitet, sikkerhed og hurtighed i 
virksomhedens opgaveløsning. 

I brancher præget af hurtig teknologisk udvikling, er det en klar 
konkurrencefordel at have medarbejdere, der har metoderne til 
hurtigt at kunne tage nye processer og produkter i brug. AMU-
kurser kan både give viden om specifikke produkter og brede 
metodekompetencer. Mange AMU-kurser giver både faglig 
viden og færdigheder, og metodekompetencer – hvordan kan 
man sætter sig ind i og løse nye problemstillinger/håndterer nye 
teknologier etc. For din virksomhed kan et amu-kursus være en af 
vejene til hurtigere at kunne tage nye teknologier og metoder i brug.

AMU-kurser har høj faglig kvalitet

AMU-kurser giver bred viden og færdighed

1.

2.
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“Kan klart anbefale dette kursus! Det har været 
lærerigt og fedt, at få noget teori omkring 
bygningers energiforbrug og lære hvordan man 
kan energioptimere og rådgive kunder, for at 
mindske energiforbruget. Det har givet mig 
forståelse for vigtigheden af korrekt afkøling, og en 
”værktøjskasse” til at yde en god service.”
(Casper Gregersen, Bravida Danmark)

”Kurset var med til at give mig en god
grundlæggende viden om fiber. Jeg
synes der var nogle rigtig gode og velvalgte
praktiske øvelser og eksempler. Efter kurset
føler jeg mig klar til at prøve det af, og gøre
brug af det ude i marken.”
(Rasmus Juel Jørgensen, Dansk Kabel-tv)

Om AMU-kurset ”Fjernvarmeanlæg – certifikat 
mindre ejendomme”:

Om AMU-kurset ”Fiberkabling”:

”
”
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”Kurset var med til at give mig en god
grundlæggende viden om fiber. Jeg
synes der var nogle rigtig gode og velvalgte
praktiske øvelser og eksempler. Efter kurset
føler jeg mig klar til at prøve det af, og gøre
brug af det ude i marken.”
(Rasmus Juel Jørgensen, Dansk Kabel-tv)

Virksomheders efterspørgsel efter kompetenceudvikling svinger 
med, hvor travlt man har, hvilke opgaver man har og hvilke 
medarbejdere man har. Alle erhvervsskoler tilbyder at indgå i tæt 
dialog med den enkelte virksomhed om netop deres behov for 
kompetenceudvikling og uddannelsesydelser. For din virksomhed 
indebærer det en mulighed for at få fleksible uddannelsestilbud, der 
afholdes på det tidspunkt og det sted, som passer jer bedst. 

AMU-kurser kan være et kort, specifikt kursus, et længere kursus, 
der giver mere omfattende kompetencer eller en model, hvor den 
enkelte opbygger specialviden ved at tage flere mindre kurser 
indenfor beslægtede emner, når der er tid og behov. Det giver både 
din virksomhed og medarbejderne mange forskellige mulighed for at 
sammensætte en kursuspakke og løbende tilpasse kursusmængden til, 
hvor travlt der er i virksomheden.

Der er prøver på de fleste AMU-kurser. Det giver et godt overblik 
for virksomheder og medarbejdere der skal vælge kurser og 
forud for kurset præcist kan se, hvilke kompetencer kurset giver. 
Prøverne giver ligeledes en stærk motivation for engagement i 
kurset og øger derfor udbyttet. Prøvebeviset støtter din virksomheds 
dokumentation af og viden om medarbejdernes kompetencer - og 
dermed også jeres viden om behovet for mere kompetenceudvikling 
m.h.p.at leve op til kundernes forventninger og krav.

AMU-kurser kan tilpasses til den enkelte virksomheds 
behov 

AMU-kurser kan tages enkeltvist eller samles i ”specialer”

AMU-kurser giver dokumenterede kompetencer

3.

4.

5.
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””Med spændende undervisning og en god blanding af 
teori og praksis er vi blevet meget bedre klædt på, til at 
udføre arbejdet og guide vores kunder inden for den nye 
el-sikkerhedslov.”  
(Jamie Fischer, projektleder i serviceafdelingen hos Frandsen El.)

Om AMU-kurserne ”Elsikkerhedsloven, 
relevante love og standarder” og  ”SB/KLS 
Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning”
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Erhvervsskolerne kan levere sparring om uddannelse og 
et overblik over uddannelsesmuligheder, finansiering og 
uddannelsesudbydere lokalt og landsdækkende. For din virksomhed 
kan et tæt samarbejde med en erhvervsskole betyde en lettelse og 
kvalitetssikring af jeres arbejde med løbende kompetenceudvikling. Det 
giver jer desuden en privilegeret kanal til en direkte dialog om skolernes 
fremadrettede kursustilbud.

En AMU-kursusdag koster typisk 124 kr. pr. dag* og, der kan 
søges om tilskud både til tabt arbejdsfortjeneste/lønrefusion og 
omkostninger til transport, kost og logi. De økonomiske fordele for 
din virksomhed og dine medarbejdere ved at vælge en AMU-løsning når 
kompetencerne skal opdateres, taler for sig selv.

* ”Denne pris gælder for målgruppen, hvis højeste uddannelsesniveau er faglært – f.eks. 
elektriker eller VVS’er. For kursister med et højere uddannelsesniveau f.eks. installatører, 
betales der fuld kursuspris”.

AMU-kurser udbydes bl.a. af erhvervsskoler, der kan 
være en stærk uddannelsespartner for virksomhederne

AMU-kurser giver meget værdi, men koster kun lidt, 
for virksomheden og kursisterne

AMU sikrer uddannelsestilbud til alle brancher og 
virksomhedstyper.

6.
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Det styrker hele samfundet, hele branchen og de enkelte 
virksomheder at have et fælles uddannelsessystem, der ikke kun 
udbyder de kurser, som er profitable på markedsvilkår. Et 
velfungerende AMU-system betyder at også din virksomhed, kan blive 
ved med at have adgang til et bredt udbud af relevante 
efteruddannelsestilbud.



Du kan altid kontakte en erhvervsskole, hvis du har behov for rådg-
ivning om kursusudbud, valg af kurser m.v. Du kan også gå ind på 
amukurs.dk, hvor alle AMU-kurser er tilgængelige. På den hjemmeside 
findes også nogle nyttige værktøj til planlægning. 

Hvor kan jeg finde ud af mere?

Der er to måder at tilmelde sig amukurser. Den ene er at gå på 
amukurs.dk. Når man har fundet et kursus, bliver man guidet videre 
via link til efteruddannelse dk., hvor man kan tilmelde sig. Hvis man 
allerede ved, hvilket kursus man vil tilmelde sig, kan man gå direkte til 
efteruddannelse dk.

Hvordan tilmelder jeg mig selv eller medarbejdere til amukurser?

Når man som virksomhed eller medarbejder tilmelder sig et kursus 
er det vigtigt at søge VEU-godtgørelse. Det gør man samme sted man 
tilmelder sig – altså efteruddannelse.dk, hvor der er også er en vejled-
ning.

Hvordan får jeg eller mine medarbejdere, VEU-godtgørelse?

Rundt om i hele landet finder du erhvervsskoler der tilbyder amu-kurs-
er. Når du har fundet et kursus på amukurs.dk vil du automatisk få en 
oversigt over, hvor i landet og på hvilken skole, kurset udbydes.

Hvor kan jeg tage et AMU-kursus indenfor El- og VVS?


