
Uddan en 
   maskinsnedker-
lærling og få en 
dygtig faglært
    arbejdskraft



Hvorfor uddanne 
en maskinsnedker?
Der bliver mangel på faglærte i fremtiden. De sidste nye 
tal viser, at vi kommer til at mangle ca. 30.000 faglærte 
om bare få år. 

Din virksomhed kan gøre en forskel ved at tage en 
maskinsnedkerlærling. Praktikpladser er nemlig helt 
afgørende for, om vi får en ny generation af dygtige 
faglærte maskinsnedkere.

Tag en maskinsnedkerlærling, og din virksomhed 
får en fremtidig medarbejder, der kan:

•	 IT	og	teknik
•	 Optimere	og	styre	processer	i	din	produktion
•	 Arbejde	med	programmering	og	opsætning		 	 	
	 af	maskiner
•	 Arbejde	med	kvalitetssikring
•	 Samarbejde	og	løse	problemer

Uddannelsen til maskinsnedker tager 3 år og 3-9 mdr. 
For elever på 25 år og derover se regler for EUV (Erhvervs-
uddannelse for voksne) på UG.dk og snedkerudd.dk. 
Lærlingen får løn under uddannelsen og praktikvirk-
somheden får løntilskud fra AUB (Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag) i skoleperioderne. Voksenlærlinge 
(unge over 25 år) giver mulighed for særlige tilskud.

Mere information om tilskud og refusion på 
www.atp.dk

1.	 Klik ind på www.snedkerudd.dk

2.	 Udfyld godkendelsesskema

3.	 Bliv godkendt på 14 dage

4.	 Kontakt din erhvervsskole

5.	 Har du brug for hjælp, så ring til
 Ole Egemose på	2032	6511

6.	 Prøv en skolepraktiklærling, uden 
 binding, i 14 dage

Så	nemt	er	det	at	få	en	lærling

1.	 Annoncér gratis på www.praktikpladsen.dk, 
 www.snedkerudd.dk	og 
 www.snedkerakademiet.dk

2.	 Tag ud og snak med eleverne på 
 erhvervsskolerne

3.	 Spørg skolens praktikcenter om muligheden 
 for at få en skolepraktiklærling

Hvad	kan	du	selv	gøre?



Uddannelsens	opbygning
Elever, der kommer fra folkeskolen, eller op til 11 måneder 
efter, starter på grundforløbets 1. del. Alle andre + elever 
med en uddannelsesaftale starter på grundforløbets 2. 
del. Hovedforløbet veksler mellem praktik og 6 x 5 ugers 
skoleforløb. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Uddannelsen veksler mellem 
praktik og skole

Uddannelsernes varighed 
og struktur

Maskinsnedker, 3 år og 3-9 måneder

Produktionsassistent, Møbel, 2 år

Produktionsassistent, Døre og vinduer, 2 år
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Praktik	til	aftale	ophører

Praktik	til	aftale	ophører

Praktik	til	aftale	ophører

Praktik Skoleophold

For	elever	på	25	år	og	derover	se	regler	for	EUV	(Erhvervsuddannelse	for	voksne)	

på	UG.dk	og	snedkerudd.dk.

Praktikmål
Følgende praktikmål skal lærlingen opnå gennem 
sin praktik i virksomheden.

•	 Teknisk	dokumentation	til	møbel–	og	bygningsdele
•	 Produktions-	og	kvalitetskontrol
•	 	Betjening	af	træbearbejdningsmaskiner	til	døre	og	

vinduer,	plademøbelproduktion,	massivtræsproduk-
tion	samt	øvrige	træbearbejdningsmaskiner.		

•	 Bearbejdning	af	massivtræ	og	plademateriale
•	 Praktikprojekt	mellem	3.H	og	4.H

Logbog
I logbogen er de enkelte praktikmål forklaret. Ved 
hjælp af logbogen kan virksomheden, lærlingen og 
faglæreren løbende få et overblik over opnåede og 
manglende kompetencer. 

Skolen udleverer logbogen til alle lærlinge på H1. 
Uddannelseslogbogen kan også downloades på 
www.snedkerudd.dk

Praktikprojekt:
Lærlingen skal i samarbejde med skole og virksom-
hed udføre et projekt i virksomheden, som skal være 
en problemstilling fra virksomheden. Projektet skal 
gennemføres i praktikperioden mellem 3. og 4. skole-
ophold. Læs mere på www.snedkerudd.dk 



Den	almindelige	aftale
Aftalen omfatter alle praktik- og skoleforløb
Én aftale med én virksomhed med start efter grundforløb.

Delaftale	med	skolepraktiklærling	fra	et	praktikcenter
Aftalen indgås mellem skolepraktiklærlingen og virksom-
heden med skolen som formidlende led. Aftalen kan ikke 
omfatte skoleophold. Aftalen kan ændres til en kort aftale/
restlæreaftale. 

Virksomhed	A Virksomhed	A

Virksomhed	B Virksomhed	B

Virksomhed	CSkoleophold
(5 uger)

Skolepraktik

For aftalerne gælder, at de kan indgås:

•	 inden	lærlingen	starter	på	grundforløbet,
•	 i	løbet	af	lærlingens	tid	på	grundforløbet,
•	 når	lærlingen	har	afsluttet	grundforløbet.

Uddannelsesaftale/
muligheder

Kort	uddannelsesaftale
Aftalen skal indeholde mindst en praktikperiode og et 
skoleophold og kan altid forlænges eller ændres til en 
almindelig uddannelsesaftale.

Kort aftale med 2 virksomheder (start i virksomheden)

Kort aftale med 3 virksomheder + skolepraktik ind imellem

Prøvetid

For	alle	aftaletyper	

gælder	det	at	der	

er	en	prøvetid	på	

3	måneder.

Kombinationsaftale
I en kombinationsaftale indgår lærlingen aftaler med to 
eller flere virksomheder, som tilsammen omfatter hele 
uddannelsen.

Kombinationsaftale mellem 2 virksomheder

Ny	mesterlære
Det første år af uddannelsesaftalen gennemføres i virk-
somheden og træder i stedet for grundforløbet på skolen. 

Grundforløb

Praktik	i	stedet	
for	grundforløb

Skoleophold
(5 uger)



Skive	Tekniske	Skole

Kongsvingervej	1,	7800	Skive

www.skivets.dk

Kontakt:	Virksomhedskonsulent	

Ole	Østergaard	

olo@skivets.dk,	tlf.	9914	9262

	

Herningsholm	Erhvervsskole

Lillelundvej	21,	7400	Herning

www.herningsholm.dk

Kontakt:	Virksomhedskonsulent

Lars	K.	Jørgensen	

lkj@herningsholm.dk,	tlf.	2263	8625

Roskilde	Tekniske	Skole

Søndre	Mellemvej	4,	4000	Roskilde

www.rts.dk

Kontakt:	Virksomhedskonsulent	

Helle	Topp	Nielsen	

htn@rts.dk,	tlf.	3017	3871

	

Svendborg	Erhvervsskole

Porthusvej	71,	5700	Svendborg

Kontakt:	Virksomhedskonsulent	

Steen	Ole	Hansen	

soha@svend-es.dk,	tlf.	2557	7041

Sekretariatet

Snedkernes	Uddannelser

Bygmestervej	5,	2

2400	København	NV

Tlf.	70	20	86	30

post@snedkerudd.dk

www.snedkerudd.dk

  Adresser på skoler/
 praktikcentre for 
maskinsnedkeruddannelsen


