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STENTEKNIKER

VOKSENLÆRLING – FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT
KOMPETENCEAFKLARING

Ønsker du at uddanne dig til stentekniker, og er
du fyldt 25 år? Så skal du starte din uddannelse
med en kompetenceafklaring hos underviseren på
stenteknikeruddannelsen på Learnmark Tech.
Kompetenceafklaringen tager udgangspunkt i dine
erfaringer og din uddannelsesbaggrund, så vi kan
tilrettelægge et uddannelsesforløb, der passer til dig
(EUV1, EUV2 eller EUV3), og du kan få merit for det, du
allerede kan.
SÅDAN KOMMER DU TIL KOMPETENCEAFKLARING
Kontakt os og aftal en tid for kompetenceafklaring.
Vi kan også fortælle dig mere om fx uddannelsens
indhold og hjælpemidler, hvis du har læse/skrivevanskeligheder.

ØKONOMI

Som voksenlærling får du som minimum løn svarende
til fagets mindsteløn.
Din virksomhed får refusion for din løn, når du er på
skoleophold, efter gældende regler. Din virksomhed
kan måske også få tilskud til din løn, når du er i
virksomheden – kontakt jobcentret for mere info om
den mulighed.

UDDANNELSENS VARIGHED

Afhængig af dine erfaringer og tidligere uddannelse
varer uddannelsen til stentekniker fra 11 uger fordelt
på 2 skoleforløb til 2 år og 6 måneder.

Kenn Dyrbye
Underviser på stenteknikeruddannelsen
M: 4212 7307, E: kenn@learnmark.dk

EUV

Henrik Lynggaard Christiansen
Uddannelsesleder på Learnmark Tech, Byggeri
M: 4212 7313, E: hlc@learnmark.dk

EUV er en forkortelse for
Erhvervsuddannelse for
voksne og gælder for alle, der
er fyldt 25 år.

SÅ MEGET MERIT KAN DU FÅ PÅ EUV1, EUV2 ELLER EUV3

Når du får en tilbagemelding på din kompetenceafklaring, får du en grundig forklaring på, hvad de enkelte forløb på
EUV1, EUV2 eller EUV3 indeholder.

ERHVERVSERFARING

VURDERING AF
KOMPETENCER

GRUNDFORLØB

HOVEDFORLØB - SKOLE

PRAKTIK

EUV1: Mindst to års relevant erhvervserfaring.

½ - 5 dage

0 uger. Dog evt.
Standardiseret EUV-hoved- Nej *
suppleringskursus forløb med reduceret
på op til 9 uger for skoleundervisning.
ledige

EUV2: Mindre end to års relevant
½ - 5 dage
erhvervserfaring eller anden afsluttet
uddannelse herunder ungdomsuddannelse.

Op til 20 uger

Standardiseret EUV-hoved- Praktik ca. en
forløb med reduceret
måned kortere
skoleundervisning.
end alm. EUD

EUV3: Ingen relevant erhvervserfaring eller
anden uddannelse.

Op til 20 uger

Hovedforløb som erhvervsuddannelse for unge (EUD)

½ - 5 dage

* Det er dog muligt at indgå en uddannelsesaftale som EUV1, hvis du ønsker det. Kilde: bygud.dk

Praktik som
almindelig EUD

