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Ejendomsservicetekniker: Grundforløb + 2 år, 9 mdr.
 

 
Grundforløb 1-2 Hovedforløb, praktik Hovedforløb, skole

EJENDOMSSERVICETEKNIKER 
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport

På uddannelsen lærer du at passe og vedlige-
holde bygninger, varmeanlæg, grønne arealer og 
udendørsarealer, miljø, klima og administration.

På skolen lærer du bl.a. om håndværksfag, så du kan løse prak-
tiske opgaver, ligesom du har en række servicefag for at kunne 
hjælpe brugere og beboere. Du får en grundlæggende viden om 
varme- og vandforsyning, ventilationsanlæg, antenneanlæg og 
andre tekniske installationer.

Du får kendskab til drift af varme- og ventilationsanlæg, el- og 
vandforsyning, energieffektivt og miljø. Arbejdet handler også 
om at pleje grønne områder uden kemi, om alternativ energi og 
korrekt affaldssortering og bygningsvedligeholdelse. Du lærer at 
udføre mindre reparationer, at rekvirere og vejlede håndværkere 
til større opgaver og at foretage tilstandsvurderinger af bygnings-
skader.

Som ejendomsservicetekniker lærer du desuden om budgetter 
og byggesagsbehandling, og du kan tage specialefag som bebo-
erdemokrati og syn af boliger.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen starter med et grundforløb på skolen. Kommer du 
direkte fra 9. eller 10. klasse, varer grundforløbet 40 uger. Hvis 
du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, varer 
grundforløbet 20 uger. Er du over 25 år, kan du få en særligt til-
rettelagt uddannelse. 

Efter gennemført grundforløb starter du på hovedforløbet, som 
veksler mellem praktik- og skoleperioder: 

Du starter uddannelsen (grundforløb 2) på
Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, 
Køgevej 131, 4000 Roskilde

Jobmuligheder
Du vil fx kunne arbejde i et boligselskab, en virksom-
hed, sportshal, svømmehal eller lignende, og du vil 
typisk arbejde som ejendomsservicetekniker, ejen-
domsfunktionær, pedel eller badefunktionær. 

Videreuddannelse
Du kan blandt andet videreuddanne dig på landets 
erhvervsakademiuddannelser.

Eux – erhvervsfaglig studentereksamen
Der er ikke mulighed for eux for denne uddannelse.

Adgangskrav 
Folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) eller 10. klasse med gennem-
snitskarakteren 02 i både dansk og matematik eller tilsvarende.

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. 


