
 Tag et 
 brush-up kursus
 Til dig, der er murer, tømrer,  struktør 
 eller ufaglært, og som ønsker nye 
 praktiske færdigheder.



Bliv opdateret på kompetencer inden for et faglært fag 
eller få mulighed for kompetenceskift inden for fag, 
hvor der ikke er krav om faglært niveau.

Hvad består kurset af?
Kurserne er fem sammensatte forløb 
inden for fagene: murer, tømrer, bygnings-
struktør, anlægsstruktur og rørlægger. 
Hovedparten af kurserne er sammensat, så 
de giver ny faglig viden og forener den fag-
lærte eller ufaglærtes tidligere praktiske 
erfaringer med nye praktiske færdigheder. 
Andre kurser er certifikatkurser, som er 
brugbare for arbejdspladsen og relevante, 
når man søger arbejde.

Kan alle søge ind på kurserne?
Der er ingen adgangskrav til kurserne, men 
det forudsættes, at man har et svendebrev 
som murer på de kurser, der relaterer sig til 
murerbranchen. Det forudsættes ligeledes, 
at der er et svendebrev som tømrer ved til-
melding til tømrerkurserne. Det er dog ikke 
en forudsætning, at man har svendebrev 
inden for bygningsstruktør, anlægsstruktør 
eller rørlægger, men det kan være en fordel.

Hvad kan jeg efter otte uger?
På bygningsstruktør-, anlægsstruktør- eller 
rørlæggerkurserne vil du efter afsluttet 
kursusforløb kunne indgå som medarbej-
der i et relevant entreprenørfirma eller på 
en arbejdsplads, hvor der udføres bygge-
opgaver, som kurserne refererer til. Som 
murer og tømrer kan du komme i arbejde 
igen som svend med den sidste opdate-
ring inden for faget.

Hvor skal jeg møde op?
Undervisningen foregår ved fysisk frem-
møde på skolens adresse i Glostrup. 
Mødetid er alle hverdage i kursusperioden 
kl. 8.00-15.24.

Hvad skal jeg leve af, mens jeg tager kurset?
Tager du kurset i opsigelsesperioden,  
får du løn fra din virksomhed. Er du blevet 
ledig, kan du få dagpenge.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Vi forventer, at alle opsagte får tilbudt  
et vejledningskursus via jobcenteret  
i Københavns Lufthavn. Her får du vej-
ledning, en uddannelsesplan og kan blive 
tilmeldt kurser.

Hvis du er ledig, skal du kontakte 
 jobcenteret i lufthavnen på telefon:  
25 36 79 00.

Hvis ikke du når at tage 
på kursus i din opsigelses-
periode, er der stadig 
mulighed for at komme 
på mange af de samme 
kurser. Du skal tale med 
A-kassen og jobcenteret 
om dine uddannelses-
ønsker, hvis du bliver 
arbejdsløs.

Kurser hos NEXT
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Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads 2 dage 48964

Murerbranchen - Ajourforing i murerbranchen 1 dag 49287

Murafslutninger - udførelse 2 dage 44583

Vådrumssikring 3 dage 48919

Tunge væg- og gulvkonstruktioner til brug i vådrum 2 dage 47135

Avanceret flisearbejde 5 dage 47133

lsolering - Energirigtige løsninger ved isolering 5 dage 49248

Kvadre og palæpuds - udførelse 3 dage 44469

Tyndpuds - Microtopping 2 dage 48715

Murede skorstene, ildsteder, pejse og indsatser 5 dage 49247

Murede trapper 3 dage 49245

Murede gavltrekanter - udførelse 2 dage 44581

Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør. 2 dage 44565

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1 dag 45566

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen 1 dag 45651

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dag 45141

Tø
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r Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads 2 dage 48964

Lufttæthed ved nye boliger 2 dage 48199

Ajourforing for tømrerbranchen 1 dag 48959

Opmåling og beregning af typiske tømreropgaver 3 dage 47230

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1 dag 45566

Sikkerhed ved udv. Arbejde med asbestmaterialer 1 dag 40085

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

Vægkonstruktion - opstilling og beklædning 1 dag 49189

Vægbeklædning - buet gips 2 dage 40243

Lufttæthed ved renovering af konstruktioner 5 dage 49239

lsolering - Energirigtige løsninger ved isolering 5 dage 49248

CAD - 2D på byggepladsen 3 dage 40340

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 2 dage 47942

Vindue, dør og skydedør - montering og justering 2 dage 49192

Fuger - fugning ved vinduer og døre 3 dage 40163

Energioptimering af bygningskonstruktioner 3 dage 48218

PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1 dag 42905

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dag 45141
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Kurser hos NEXT
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r Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads 2 dage 48964

Systemforskalling - Intro til systemforskalling 8 dage 49091

Forskalling - intro til traditionel forskalling 10 dage 49079

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dag 45141

Anhugning på byggepladsen 3 dage 43547

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen 1 dag 45651

Slap armering - trin 1 5 dage 48764

Slap armering - trin 2 5 dage 49074

Betonrenovering - reparation af beton 5 dage 42849
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r Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads 2 dage 48964

CAD - 2D på byggepladsen 3 dage 40340

Anvendelse af bygge- og anlregstegninger 3 dage 45542

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dag 45141

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen 1 dag 45651

Anhugning på byggepladsen 3 dage 43547

Vejen som arbejdsplads - certifikat 2 dage 47136

Nivellering 5 dage 49318

Betjening af minigravere og minigravere og minilæssere 2 dage 44490

Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3 dage 44501

Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5 dage 45775

Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat. 10 dage 40493
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Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads 2 dage 48964

Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner 3 dage 46975

Nivellering 5 dage 49318

Kloakering - Afløbssystemets formal og indretning 3 dage 49279

Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 dage 49278

Kloakering - Afløbsplaner for småhuse 6 dage 49280

Kloakering - Dræning af bygværker 1 dag 46969

Vejen som arbejdsplads - certifikat 2 dage 47136

Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer 16 dage 79282

Kontakt: Jimmie Thomsen, 29 257 117 
Kurserne er ikke lagt op på hjemmesiden. Det bliver de forst, nar vi ved,  
om der er bud efter dem. Sa denne er handholdt og skal samles op på.

Kurser hos NEXT
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Intro til procesindustri 15 dage

Instruktion og oplæring på procesanlæg 3 dage 44230

Effektivisering for operatører i procesindustrien 3 dage 47291

Anvendelse af emballage for operatører 3 dage 45417

Anvendelse af lokalvisende procesmaleudstyr 2 dage 46748

Operatør vedligehold, procesmaleudstyr 3 dage 40649

Tavlemøder 1 dag 49264

Intro til medicinal- og fødevareindustri 15 dage

Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler 10 dage 49325

Medicinalindustriel produktion GMP1 5 dage 49284

lndustriens lean-kørekort 10 dage

Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean 1 dag 40658

Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen 5 dage 49086

Systematisk problemløsning for operatøre 2 dage 43939

Lean support i produktionen 2 dage 47085

Link til dette specifikke kursus

Intro til lean og robot i industrien 10 dage

Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen 5 dage 49086

Robotbetjening for operatører 5 dage 48905

Link til kurserne og tilmelding - søg på kursusnummeret. Kurserne/kursuspakkerne 
vil være synlige på amukurs.dk. Kontakt: NEXT efteruddannelse, 33 88 09 00
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https://iu.amukurs.dk/strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=1091
https://www.amukurs.dk
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Op til 12 uger

Affaldshåndtering, ejendomsservice 5 dage 48453

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dag 45141

Drift af varmeanlæg, ejendomsservice 6 dage 48579

Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn 3 dage 48455

Ejendommens installationer, ejendomsservice 5 dage 48575

Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver 10 dage 42844

Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice 5 dage 48582

Indretning og vedligeholdelse af legepladser 3 dage 48454

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice 2 dage 48580

Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice 3 dage 48581

Syn af boliger, ejendomsservice 5 dage 48458

Ukrudtsbekæmpelse uden kemi 5 dage 46661

Link til kurset og tilmelding 
Kontakt: NEXT Kursusadministration, 33 88 09 00
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t Grundlæggende vagt 30 dage 48723

Link til kurset og tilmelding 
Kontakt: AMU-konsulenter, 38 88 09 00
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d
e Systemstilladser - opstilling mv 15 dage 44004

Link til kurset og tilmelding 
Kontakt: AMU-konsulenter, 38 88 09 00
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http://kursus.nextkbh.dk/kurser/sekurser
https://kursus.nextkbh.dk/kurser/gartner-ejendomsservice?ju=1
https://kursus.nextkbh.dk/kurser/vagt-sikkerhed/vagtservice/grundlaeggende-vagt
https://kursus.nextkbh.dk/kurser/bygge-anlaeg-traefagene/stilladsmontage/systemstilladser-opstilling-mv


3F
Fagligt Fælles Forbund 
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3f.dk
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