2021 / 2022

Information
Periode:
Mandag d. 13. december 2021 - fredag d. 4. marts 2022

Forløbet afvikles i split
Du vil skiftevis være på kursus på Campus Bornholm og
ude i praktik på en udvalgt virksomhed.
Som udgangspunkt 2 dage om ugen i skole og 3 dage
om ugen i praktik.
Skoleperioderne gennemføres som fuldtidsundervisning,
og mødetiden er kl. 8.00 - 15.25.
Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at
deltage på forløbet på fuldtid, vil der kunne tages hensyn
til dette - typisk i form af reduktion af arbejdstiden i
praktikken eller praktikfri dage.

Informationsmøde
Onsdag d. 1. december kl. 9.00. - 11.00.
3F Bornholm, Sandemandsvej 21, Rønne.

For yderligere information
Allan Funch Kofod,
Tlf. 5692 3941, allan.funch.kofod@brk.dk
Virksomhedskonsulent, Jobcenter Bornholm

Bliv en bedre ufaglært!

Martin Svart,
Tlf. 6012 1848, masv@cabh.dk
Virksomhedskonsulent, Campus Bornholm

Brancheskift til
Bygge- & Anlægsbranchen
Vi skaber og samler de bedste
uddannelsestilbud til gavn for
elever, erhvervsliv og Bornholm.
Læs mere på campusbornholm.dk

– fremtiden starter her

Brancheskift til Bygge- & Anlæg
Kursusforløbet henvender sig til dig, der er ufaglært ledig eller ønsker
et brancheskift.
Forløbet bygger ovenpå dine nuværende kompetencer og klæder dig på
med de af branchen efterspurgte og nødvendige certifikater og
kvalifikationer for at kunne blive ansat som ufaglært.

45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Du kan vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af
bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan
medføre brand på arbejdsstedet.

47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Du kan udføre arbejdet med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt
fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser.

47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Du kan indsamle, sortere og bortskaffe affald fra byggepladsen under hensyn til love og
regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger, så der i den
daglige drift er fokus på bæredygtig anvendelse og opbygning af en ressourcebesparende
kultur.

45215 Grundlæggende faglig regning
Du styrker og videreudvikler dine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning
med henblik på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet
voksenuddannelse.
48671 Teleskoplæsser - certifikat
Du kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med
teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner i henhold til gældende regler.
45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Du skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder ved
arbejde i trafikerede områder, i henhold til gældende regler samt kende til
sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde.
45588 Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.
Du kan i forbindelse med samling og fugning af bygningselementer, ved hjælp af
lukkede beholdere med epoxy- og, isocyanatholdige (PU-holdige) skum- og
fugematerialer, træffe fornødne personlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger jf.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Du kan:
- medvirke til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø inden for
eget jobområde på baggrund af viden om risikofaktorer.
- indhente og anvende informationer, fx interne politikker og retningslinjer på
arbejdspladsen, relevant lovgivning, vejledninger og materiale fra fx Arbejdstilsynet og
Branchearbejdsmiljørådene.

45140 Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
Du kan udføre varmt tagdækkerarbejde brandteknisk korrekt, samt vurdere de mulige
farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Du kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse
med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.
Du kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og
medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre
trafikanters.
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Du kan anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for bygge- og
anlægsområdet som grundlag for udførelse af dit arbejde og på baggrund af viden om
tegningernes opbygning og udformning.
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Du kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og
bukkestilladser, således at du kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til
Arbejdstilsynets bekendtgørelser.
43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Du kan som bygningsarbejder, ud fra viden om byggeprocessen samt egne og andre
faggruppers arbejdsfunktioner heri og ud fra viden om de problemstillinger, der
forekommer mellem forskellige faggrupper på byggepladsen i det daglige arbejde,
anvende hensigtsmæssige kommunikations- og samarbejdsmetoder, løse konflikter og
motivere kolleger, således at der opnås kvalitets- og produktivitetsforøgelse i
byggeprocessen.

