
 Bliv klar til 
 stilladsarbejde 
 Vil du lære at opstille og nedtage 
  stilladser? Få kompetencerne på 
   dette 3-ugers kursus.



Der er mangel på arbejdskraft i stilladsbranchen 
– så der er gode muligheder for at få job, når du 
er færdig med stilladskurset.

Hvad består kurset af?
Kurset varer tre uger. Her lærer du at 
opstille, ændre og nedtage ramme-, 
 søjle-, og rullestillads korrekt og sikkert. 

Kan alle deltage i kurset?
Ja, der er ingen forudsætninger.

Hvad kan jeg efter tre uger?
Du kan opstille, ændre og nedtage 
 ramme-, søjle-, og rullestillads i hen hold 
til kravet om særlig uddannelse i forbin-
delse med opstilling, ændring og ned-
tagning af stilladser højere end tre meter. 
Du kan vurdere, om stilladset som helhed 
er velegnet og er opstillet korrekt og for-
svarligt i relation til typen af det arbejde, 
der skal udføres fra stilladset.  
Du kan sikre dig selv og de øvrige opstil-
lere og får kendskab til lovgrundlaget på 
området, herunder ansvarsfordelingen  
i forhold til relevante aktører. Der er man-
gel på arbejdskraft i branchen, så der er 
gode muligheder for at få job.

Hvor skal jeg møde op? 
Kurset afholdes hos Next: Fabriksparken 
31, 2600 Glostrup.

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.

Du kan læse mere om kurset her:  
kursus.nextkbh.dk/kurser/bygge- 
anlaeg-traefagene/stilladsmontage/ 
systemstilladser-opstilling-mv

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.
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