Tømrer (Træfagenes Byggeuddannelse)
Som tømrer lærer du både de gamle og traditionelle
håndværkerteknikker og får den nyeste viden om moderne
byggeri, akustik, isolering og
brandforhold. Tømreruddannelsen er en del af Træfagenes
Byggeuddannelser.

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb+ &
Grundforløb 2: 16/1-23.
11/4-23. August 2023.

Som tømrer skal du være selvstændig, kunne planlægge dine
opgaver, have styr på IT og have god kvalitetssans. Du skal
sætte pris på dit håndværk. Du arbejder både i værkstedet
indendørs og udendørs på byggepladser i alt slags vejr og året
rundt.
På byggepladsen vil du være med til at udføre
tømmerkonstruktioner til vægge, bjælkelag og tagværker
samt oplægning af tagplader og andre
tagbeklædningsmaterialer.
Desuden skal du som tømrer have et godt håndelag og en god
materialeforståelse, og du skal kunne lave tegninger som du
kan bygge efter.

Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
30/3-23 (GF2).

Tømrer med EUX

Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik

Job og videreuddannelse tømrer
Job:
Du kan arbejde i byggebranchen og i
produktionsvirksomheder. Det er fx. i boligselskaber,
forsikringsselskaber, forsvaret og andre private og offentlige
virksomheder.

Varighed
4 år og 6 måneder
Studiested:
Grundforløb 2: Ringsted
og Slagelse. Hovedforløb:
Slagelse
Økonomi
SU og løn

Vejleder:
Søren Bæk
Ring:
+45 2844 2077
E-mail:
soba@zbc.dk

Videreuddannelse:
Med en tømreruddannelse kan du videreuddanne dig til fx.
byggetekniker, bygningskonstruktør, energiteknolog og kortog landmålingstekniker.

Læreplads med løn
Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Tømrer (Træfagenes Byggeuddannelse)
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

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
4 år og 6 måneder
Studiested:
Grundforløb 2: Ringsted
og Slagelse. Hovedforløb:
Slagelse
Økonomi
SU og løn

Fag tømreruddannelsen
Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til tømrer:
Førstehjælp og brandbekæmpelse
Byggeri og samfund
Værktøj
Maskiner
Konstruktion
Matematik
Tegning (Auto-cad)
Arbejdsmiljø

Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik
Vejleder:
Søren Bæk
Ring:
+45 2844 2077
E-mail:
soba@zbc.dk

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.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige
organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i
erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Tømrer (Træfagenes Byggeuddannelse)
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.

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb+ &
Grundforløb 2: 16/1-23.
11/4-23. August 2023.

Specialer træfagenes byggeuddannelse

Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
30/3-23 (GF2).

Vælger du Træfagenes Byggeuddannelse, kan du vælge
mellem følgende specialer:

Varighed
4 år og 6 måneder

Tømrer
Gulvlægger
Tækkemand

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.

Studiested:
Grundforløb 2: Ringsted
og Slagelse. 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

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

