Smed
Som smed kommer du til at planlægge og udføre mindre
konstruktioner i både metal og plastik. Du installerer
pumpeanlæg, koldt- og varmtvandsinstallationer,
centralvarme, halmfyr, udmugningsanlæg og andet
staldinventar.
Du arbejder både på værksted og ude hos kunden.
Arbejdet som smed er praktisk anlagt, og du skal have lyst til at
arbejde med værktøj og maskiner.
Uddannelsen til smed kombinerer praksis og teori, og du
kommer til at lære at arbejde med forskellige typer metal og
plastik med brug af de nyeste teknikker.

Smed er mange forskellige
uddannelser og jobs
Job:
Der er gode jobmuligheder som smed. Eksempelvis på
smedeværksteder, større virksomheder, fjernvarme- og
kraftværker eller på boreplatforme.
Videreuddannelse:
Du har mulighed for at videreuddanne dig til klejnsmed,
rustfast smed, energiteknik, maritim smed eller svejser.
Læs mere om de forskellige specialer:
Klejnsmed
Maritim smed
Rustfast smed
Smed energiteknik
Svejser

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb+ &
Grundforløb 2: 16/1-23.
11/4-23. August 2023.
Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
30/3-23 (GF2).
Varighed (inkl.
grundforløb)
Fra 2 år og 6 måneder til 5
år
Studiested:
Grundforløb 2 og
hovedforløb: Slagelse
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik.
Vejleder:
Søren Bæk
Ring:
+45 2844 2077
E-mail:
soba@zbc.dk

Læreplads med løn

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Smed
Oplæring (praktik) med løn
Det er din opgave at finde din læreplads, men ZBC har
studievejledere, der kan hjælpe dig. Oplæringsvirksomheden
og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale.
Mulighed for skoleoplæring (skolepraktik)
Kan du ikke finde en læreplads, eller mister du din læreplads,
tilbyder skolen dig skoleoplæring på ZBC.
Læs mere om læreplads og skoleoplæring
Oplæring (praktik) i udlandet
Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet,
kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm.
Læs mere om oplæring i udlandet

Fag smedeuddannelsen
Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til smed:
Maskinel og manuel bearbejdning
Måleteknik og materialeforståelse

Din økonomi under uddannelsen
Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere
om SU
På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din
uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i oplærings- og
skoleperioderne.

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb+ &
Grundforløb 2: 16/1-23.
11/4-23. August 2023.
Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
30/3-23 (GF2).
Varighed (inkl.
grundforløb)
Fra 2 år og 6 måneder til 5
år
Studiested:
Grundforløb 2 og
hovedforløb: Slagelse
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik.
Vejleder:
Søren Bæk
Ring:
+45 2844 2077
E-mail:
soba@zbc.dk

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige
organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i
erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.
Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet,
får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du
søge SU, hvis du er fyldt 18 år.
Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine
transportudgifter.
Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Smed
Sådan kommer du i gang
En erhvervsuddannelse består af Grundforløb 2 og
et hovedforløb, som skifter mellem oplæring
(praktik) og skole.
Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et
hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du
afslutter med en svendeprøve.
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du
tage Grundforløb 1 først.
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Grundforløb 2 og
hovedforløb: Slagelse
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SU og løn
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Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

