
BLIV FAGLÆRT
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SERVICETEKNIKER

Adgangskrav

Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, 
som gælder både unge og voksne, er

• at skolen vurderer, at du er uddannelsesparat
• at du har mindst karakteren 2 i dansk og matematik 

fra folkeskolens afgangseksamen

Kompetencevurdering

Det er en god idé, at du får en vurdering af dine kom-
petencer i god tid inden uddannelsens start. Så kan 
du evt. nå at genopfriske et skolefag, hvis der er brug 
for det. Som voksen skal den erhvervserfaring, du har, 
vurderes. Herefter bliver du indplaceret på det voksen-
forløb, der matcher dine forudsætninger.

EUV: Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er over 25 år, skal du tage erhvervsuddannel-
sen som et voksenforløb. Det findes i 3 varianter, som 
i forskelligt omfang forudsætter erhvervserfaring.

Den Offentlige Gruppe

EUV 1

Er for dig, der har mindst 2 års bred og varieret praktisk erfa-
ring fra branchen. EUV 1 er rent skoleforløb, uden grundfor-
løb og uden praktik. Forløbet er op til 22 uger, hvis der ikke 
er afkortning i realkompetencevurderingen.

EUV 2

Er for dig, der har mindre end 2 års bred varieret erhvervser-
faring fra branchen. EUV2 er et kombineret skole- og praktik-
forløb. Standardforløbet er op til 22 ugers skoleundervisning 
og praktik.

EUV 3

Er for dig, som ikke har nogen erhvervserfaring inden for 
branchen. EUV 3 er et kombinerede skole- og praktikforløb 
af samme varighed som erhvervsuddannelsen for de unge. 
Ud over praktikken består EUV 3 af grundforløb 2, som er på 
20 ugers skolegang, og hovedforløbet, som er på 25 ugers 
skolegang.

2019

Afdelingens stempel

varenummer: 3502-8 / maj 2019

FIND MERE OM UDDANNELSEN 
OG SKOLERNE PÅ: 

www.susudd.dk  
www.praktikpladsen.dk 

www.3f.dk



Der er i dag gode beskæftigelsesmuligheder inden for 
branchen. Det gælder inden for det offentlige, som f.eks. 
skoler inden for undervisningssektoren (efterskoler, er-
hvervsskoler, gymnasier, HF, universiteter) og på mange 
statslige institutioner. Der er også mange beskæftiget på 
kommunale institutioner. Endelig er der mange private 
arbejdspladser i industrien og ikke mindst i boligorganisa-
tioner.

Uddannelsen giver professionelt faglige kompetencer til at 
løse alle opgaver som udlært ejendomsservicetekniker.

Erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker har som 
overordnet formål at give viden og færdigheder inden for 
følgende overordnede kompetenceområder:

• Håndværks-, sikkerheds- og servicemæssige ydelser 
ved servicering af bolig-, erhvervs- og institutionsejen-
domme, herunder legepladser, offentlige bygninger 
samt sportsanlæg mv.

• Kommunikation og serviceydelser, der kan have social 
karakter over for brugere eller beboere, der omfatter 
alle befolkningsgrupper.

• Energioptimering og miljøbevidst drift af bygninger, herunder 
anvendelse af it-baseret udstyr, programmer og materialer til 
optimal drift af varme- og ventilationssystemer.

• Vedligeholdelse af bygninger med tilhørende indendørs og 
udendørs anlæg, udstyr, faciliteter og arealer samt anvendelse 
af relevante materialer i forbindelse med opgaverne.

• Indkøb af maskiner og udstyr samt betjening og vedligeholdel-
se af disse.

• Målrettet vejledning af forskellige brugere og beboere i rettig-
heder og pligter ved anvendelse af bygninger og deres facilite-
ter, ved kontakt til kommuner, institutioner og boligorganisati-
oner samt ved varetagelse af bygningernes sikkerhed.

Skoler

Skoler, der er godkendt til hovedforløb til uddannelsen til ejen-
domsservicetekniker:

•	 Aarhus	Tech	
•	 AMU	Nordjylland
•	 Next	København
•	 Syddansk	Erhvervsskole		

Odense	–	Vejle

•	 CELF	Nykøbing	F
•	 Mercantec	Viborg

Løn

Du får elevløn i henhold til overenskomsten, så snart du 
indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed. Hvis 
du først får en uddannelsesaftale, når du er færdig med 
grundforløbet, kan du få SU under grundforløbet.

Er du over 25 år, får du elevløn som voksen efter over-
enskomsten.

Praktikplads

Spørg eventuelt skolen, om de har en oversigt over lokale 
arbejdsgivere, der er godkendt til at tage ejendomsser-
viceteknikere. Du kan også gå ind på hjemmesiden  
www.praktikpladsen.dk og finde godkendte arbejds-
givere. På uddannelsen er der skolepraktik. Det betyder, 
at du kan tilbydes skolepraktik i et praktikcenter på de 
skoler, der udbyder hovedforløbet til ejendomsservice-
tekniker, hvis du har afsluttet grundforløbet og ikke har 
fundet en praktikplads.

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er en nyere erhvervsuddannelse. Rigtig 

mange har ønsket erhvervsuddannelsen, så indtil nu er der allerede udlært ca. 2.500 

ejendomsserviceteknikere, der har fået svendebrev som bevis på afsluttet uddannelse.

Ejendomsservicetekniker

Samlet	forløb:	3	år	og	3	måneder	med	20	ugers	grundforløb	2	og	25	skoleuger	i	hovedforløbet

Grundforløb 2 Hovedforløb

Grundforløb 2 
på skole (20 uger)

Praktik Skole (6 uger) Praktik Skole (6 uger) Praktik Skole (6 uger) Praktik Skole (7 uger)

Hvis	du	starter	lige	efter,	at	du	har	afsluttet	folkeskolen,	skal	du	først	tage	grundforløb	1,	som	er	på	20	uger


