Murer med EUX
På uddannelsen til murer med EUX lærer du alt om at bygge
og vedligeholde huse af mursten.
Du lærer om forskellige slags mursten og fliser. Du får også
viden om, hvordan mursten og fliser holdes sammen af mørtel.

Job og videreuddannelse
murer
Job:
Du kan arbejde i byggebranchen og i
produktionsvirksomheder. Det kan fx. være i boligselskaber,
forsikringsselskaber, forsvaret og andre private og offentlige
virksomheder.
Videreuddannelse:
Murer med EUX giver dig adgang til videregående
uddannelser på samme vilkår som andre gymnasiale
uddannelser. Du kan fx. læse videre til byggetekniker,
bygningskonstruktør, energiteknolog, ingeniør og kort- og
landmålingstekniker

Læreplads med løn
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.

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb 2: 16/123. August 2023.
Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
August 2023 (GF2).
Varighed
4 år og 3 måneder
Studiested:
Grundforløb og
hovedforløb: Slagelse
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik. Er
du over 25 kontakt en
studievejleder.
Vejleder:
Søren Bæk
Ring:
+45 2844 2077
E-mail:
soba@zbc.dk

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.
Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Murer med EUX
Læs mere om oplæring i udlandet

Fag murer med EUX
I løbet af din EUX-uddannelse får du følgende fag på
gymnasialt niveau:
Dansk A
Engelsk B
Samfundsfag C
Matematik B
Teknologi B
Fysik B
Kemi C
Teknikfag B -byggeri og energi
Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til murer:
Matematik
Førstehjælp og brandbekæmpelse
Byggeri og samfund
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soba@zbc.dk

Murerteknik
Fliseteknik
Digitalt byggeri
Tegning (Auto-cad).

Din økonomi under uddannelsen
Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere
om SU

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Murer med EUX
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.
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.
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