Vær med,
når vi starter
op til

August

Tema: Multihåndværker - byg og bolig
Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en toårig ungdomsuddannelse, hvor du bliver uddannet
som erhvervsassistent. Du kan bruge uddannelsen til at søge job eller til at videreuddanne dig.
KUU Multihåndværker starter i Hobro til august

Generel information om KUU

Ønsker du at arbejde med byggeri, renovering, anlægsarbejder og ejendomsservice, så er erhvervstemaet Multihåndværker - Byg og bolig lige noget for dig.

Hvem kan komme på KUU?

Du får grundlæggende kompetencer inden for bl.a.:
 Mindre entreprenørmaskiner
 Bygningshåndværk
 Smedearbejde
 Tømrerarbejde
 Bygningsvedligeholdelse (udluftning af varmeanlæg, udskiftning af ventiler og pakninger, mindre reparationer
m.m.)
 Vedligeholdelse af solcelleanlæg
På 1. + 2. modul er der bl.a. introduktion til de valgte brancher, vejledning, værkstedsundervisning og erhvervstræning. Der er undervisning i dansk og matematik. Undervisningen opdeles i 1 modul smed og 1 modul tømrer.
På 3. + 4. modul vælger man speciale - tømrer eller smed, og
afslutter uddannelsen indenfor det valgte område. Her indgår også erhvervstræning.
Undervisningen foregår dagligt i tidsrummet 8.00 – 15.00.
I erhvervstræning følger du arbejdstiden hos virksomheden.
Alle moduler foregår hovedsageligt på Hobro Produktionshøjskole og delvis på Erhvervsskolerne Aars eller AMU Nordjylland med kompetencegivende værkstedsundervisning og
kompetencegivende undervisning i dansk og matematik.
Faglige indhold
 Værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres
 Kompetencegivende undervisning.
 Dansk og matematik, som er kompetencegivende

Uddannelsen er et tilbud til unge under 25 år, som har
afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), og som ikke
umiddelbart har forudsætningerne for at gennemføre en
erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Det er
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der står for
visitation og tilmelding. KUU er SU-berettiget.

KUU Hobro
KUU-Hobro er en del af KUU Aalborg/Himmerland, som
dækker Aalborg, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord
Kommuner. KUU tilbydes i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner. Der samarbejdes med lokale virksomheder om erhvervstræning - en form for praktik. Ved
uddannelsens start får du tilknyttet en kontaktperson, der
hjælper og sørger for, at du hele tiden bliver dygtigere.

Varighed & indhold
Kombineret Ungdomsuddannelse har en maksimal varighed på to år, og er opdelt i fire dele. Hver del varer 20
uger, hvor du skiftevis modtager undervisning på skole og
er i erhvervstræning i lokale virksomheder.

Kontakt
Hobro Produktionshøjskole
Hanna Christensen på
tlf. 98 52 40 66 / 29 87 62 17
www.hph.dk

 Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære

Læs mere om

 Erhvervstræning i en virksomhed

KUU Aalborg / Himmerland:

 Uddannelsen afsluttes med en prøve, hvor du viser, hvad
du har lært igennem uddannelsesforløbet

www.kuusam.dk

