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HVORFOR SKAL DU 
TAGE PÅ AKKORDKURSUS
FOR LÆRLINGE?
Du skal tage på akkordkursus for lære 
at planlægge og styre arbejdet på byg-
gepladsen, og samtidig hæve din løn.

Akkord er vores mulighed for aftale  
en fast pris med mester på et stykke 
arbejde. Den er sikret igennem vores 
overenskomst.

For at kunne indgå en aftale med  
mester kræver det, at du kan opmåle  
dit arbejde og styre arbejdets gang.
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Netop det vil du lære på kurset.

Vi starter 
fredag d. 1. oktober kl. 18.00 
og slutter igen 
søndag d. 3. oktober kl. 13.00

Når vi er færdige, kan du gå ud og 
opmåle dit eget arbejde og tjene flere 
penge til dig og sjakket.



HVAD 
KOMMER DU 
TIL AT LÆRE?

HVORDAN 
KOMMER DU 
TIL AT LÆRE?

KOM MED

Du kommer til at lære:

  Rammerne for akkordarbejde,  
og hvad overenskomsten siger.

  Bestemmelser om vores  muligheder 
for at kræve arbejde udført på akkord.

  At få føling med prislisten  
inden for dit fag.

  At skrive en akkordaftale,  
akkordering og lave et regnskab.

Vi kommer til at være 60 lærlinge  
inden for byggebranchen.

Undervisning vil foregå i grupper  
og plenum inden for dit eget fag.

Undervisningen vil fysisk foregå i  
moderne undervisningslokaler på  
3Fs kursusejendom.

Med venlig hilsen underviserne
Jan Vestergaard, Peter Bøgh Kjærulff 
tømrersvende og Morten Theilsborg
glarmestresvend



PRAKTISK IN
FO

Kurset afholdes på
3F’s kursusejendom
Rørvig Centret 
Nørrevangsvej 49
4581 Rørvig

Det er gratis for lærlinge 
inden for byggefagene,  
der er medlemmer af 3F. 

Vi betaler ophold og  
billigste offentlige trans-
portform. Spørg i din  
afdeling, hvis du er i tvivl.

  Tilmeld dig hos din  
afdeling, hvor du skal  
oplyse FIU-nummer:  
2031-21-0009

  Tilmeldingsfrist er den  
10. september 2021

    7 dage før kurset, får du 
de nærmere praktiske 
oplysninger på e-mail.

  Spørgsmål til indhold? 
Ring til kursusansvarlig 
Peter Bøgh Kjærulff på 
21 97 48 71

  Er du ikke medlem  
- så bliv det på  
www.3f.dk/optagelse
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