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Ventilationstekniker: Grundforløb + 3 år, 6 mdr. 

 
Grundforløb 1-2 Hovedforløb, praktik Hovedforløb, skole

VENTILATIONSTEKNIKER 
Et speciale under vvs-energiuddannelsen 
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport

En ventilationstekniker arbejder med energiopti-
mering, ventilation, aircondition, udsugnings-, 
klima-, varme- og varmegenvindingsanlæg.

Ventilationstekniker er et speciale under vvs-energiuddannelsen, 
og henvender sig til elever med lyst til og evner for at arbejde 
med komplicerede tekniske anlæg.

Højt niveau
Det faglige niveau er højt og forudsætter gode evner i matematik 
og naturfag. I løbet af uddannelsen skal du bestå forskellige fag, 
fx matematik på E-niveau. Uddannelsen afsluttes med svende- 
prøve.

Ventilationsbranchen mangler dygtige teknikere. Derfor samar-
bejder Roskilde Tekniske Skole med branchens førende virksom-
heder for at uddanne flere ventilationsteknikere. 

Uddannelsesforløb
Efter grundforløb varer skoledelen af uddannelsen 60 uger. Af 
dem er der afsat 40 uger til fagspecifik undervisning inden for 
klima- og ventilationsområdet med særlig vægt på udvikling af 
kompetencer på el-teknik- og automatikområdet. De resterende 
20 uger bruges på almen viden og vvs-fag generelt.

Du starter uddannelsen (grundforløb 2) på
Roskilde Tekniske Skole, 
Pulsen 2, 4000 Roskilde

Mere information og vejledning
• om Roskilde Tekniske Skole på www.rts.dk  
 eller kontakt vejleder på telefon 46 300 400

• om uddannelserne på www.ug.dk

• e-vejledning på telefon 70 222 207

• Link til video om uddannelsen: 
https://vimeo.com/141079310

Jobmuligheder
En ventilationstekniker arbejder ofte med udsugnings-
anlæg fra produktioner i fødevare- og medicinalindu-
strien. Servicering, indregulering, fejlfinding og pro-
grammering på klima- og ventilationsanlæg.

Videreuddannelse
Du kan blandt andet videreuddanne dig til energitek-
nolog, miljøteknolog, installatør, byggetekniker, byg-
ningskonstruktør og kort- og landmålingstekniker.

Eux – erhvervsfaglig studentereksamen
Der er ikke mulighed for eux for dette speciale. 

Adgangskrav 
Folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) eller 10. klasse med gen-
nemsnitskarakteren 02 i både dansk og matematik eller tilsva-
rende. Har du indgået uddannelsesaftale med en virksomhed, er 
du garanteret at kunne starte på uddannelse.

Økonomi under uddannelsen 
SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler og elevløn.

Adgangsbegrænsning og praktikplads
Efter grundforløbet skal du på uddannelsens hovedforløb og have 
en praktikplads i en virksomhed. Du er selv ansvarlig for at finde 
din praktikplads, men skolens vejledere og din kontaktlærer kan 
rådgive dig. Du kan også benytte praktikpladsen.dk til at søge 
godkendte praktikvirksomheder. 
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