VI VÆRDSÆTTER SAMARBEJDET MED JER
I har som virksomhed en meget vigtig rolle i et erhvervsuddannelsesforløb. I fungerer som oplæringsansvarlige for eleven og bibringer derved eleven en meget
stor andel af deres kompetencer. Samspillet mellem virksomhed og skole er en
vigtig del af elevens læring og udvikling, derfor sætter vi stor pris på at I vil være
med til at uddanne fremtidens håndværkere.
DET KAN VIRKSOMHEDSKONSULENTEN HJÆLPE MED:
Uddannelsesaftale
• Vejen til at få en elev går via en uddannelsesaftale. Aftalerne kan være af
kortere eller længere varighed og er en aftale mellem jer som virksomhed og
eleven om elevens uddannelsesforløb.
• Vi sparrer også med jer i forhold til, hvad det vil sige at have en elev, ligesom
vi selvfølgelig står klar med hjælp til at udfylde kontrakten og gennemgå den
sammen med jer og eleven.

KLEJNSMED
Navn:

Vejledning i godkendelsesprocessen
• Hvis din virksomhed ikke er godkendt, hjælper vi jer på vej.

Email:

Hjælp til at finde den rigtige elev
• Vores dygtige konsulenter er særligt trænet i at matche din virksomhed med
den rette elev. Ved det første møde afklarer vi jeres ønsker og behov og hjælper
efterfølgende med at finde lige netop den elev, der passer ind hos jer.

Telefonnummer:

Refusion
Når I har indgået en uddannelsesaftale med en elev, har I mulighed for at søge
om refusion, når eleven skal på skoleophold. I kan få mere information herom hos
konsulenten.
Kontakt konsulenten
Carl-Otto Nielsen
Tlf: 23 32 13 22
E-mail: caon@rts.dk

Dato for besøg:

SPECIALET KLEJNSMED
Praktikmålene eleven skal arbejde med igennem sin
uddannelsestid hos jer.
Fremstilling, reparation og vedligeholdelse

Kvalitetsmåling og dokumentation

Eleven kan tilrettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade-, rør- og
stålprofiler i et samlet fremstillings-, reparations- og vedligeholdelsesforløb

Eleven kan aflæse arbejdstegninger og fremstille arbejdstegninger ved hjælp af
CAD-værktøjer

Eleven kan udvælge og behandle materialer efter krav og anvendelsesformål

Eleven kan udføre beregninger, materialelister og anden dokumentation i
forbindelse med fremstillings-, reparations-, og vedligeholdelsesforløb

Eleven kan udføre afkortning og tildannelse af lige, skrå og faconsnit i plade, rør og
profiler under hensynstagen til gældende standarder og tolerancekrav
Eleven kan planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver, ved hjælp af manuelle og
maskinelle bearbejdningsmetoder
Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb i henhold til gældende standarder
Eleven kan udføre overflade- og efterbehandling af metaller og andre materialer i et
fremstillings og reparations -forløb under hensynstagen til en given kvalitet og gældende normer og standarder
Eleven kan vedligeholde produktionsudstyr der anvendes i fremstillings,
reparations-, og vedligeholdelsesforløb
Eleven kan arbejde energi- og miljøbevidst ved arbejdet med fremstilling,
reparation og vedligeholdelse
Eleven kan arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø ved arbejdet i virksomheden

Montage og demontage af delkomponenter, maskiner og
installationer
Eleven kan montere og demontere delkomponenter, maskiner og installationer

Eleven kan foretage kvalitets og kontrolmålinger i forhold til virksomhedens
kvalitetsstyringssystem

Faglig kommunikation
Eleven kan kommunikere og samarbejde med kunder, kollegaer, samt
udenlandske og indenlandske interessenter
Eleven kan udføre intern og ekstern kundebetjening.

Fremstilling af emner i stål
Eleven kan udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner
i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, under hensynstagen til
gældende normer og standarder
Eleven kan planlægge og udføre komplekse fremstillingsopgaver i stål ved hjælp af
manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder programmering og anvendelse af styrede bearbejdningsmaskiner
Eleven kan udvælge og udføre egnede metoder til afkortning og tildannelse af snit i
plade, rør og profiler under hensynstagen til gældende standarder, tolerancekrav
Eleven kan udvælge samt udføre egnede sammenføjningsmetoder, herunder
automatiseret svejsning, i et reparations- og fremstillingsforløb

