VVS-ENERGIUDDANNELSEN
vvs og blikkenslager

Indhold på skoleophold

Indhold i praktik
Grundforløb

Praktikmål mellem GF2 og H1.

H1

• Grundlæggende
Installationsteknik
• Grundlæggende plade og
tagteknik
• Plade- og tagteknik
• Svejsning og lodning
• Miljø

H1

H3

• Energiteknisk installation
• Styring og regulering
• Plade- og tagteknik
• Teknisk projektstyring
• Kundeservice
• Afsluttende prøve (VVS)

H4

• Udsmykning i zink og kobber
• Restaurering/renovering af
fredede bygninger
• Teknisk projektstyring
• Plade- og tagteknik
• Valgfri specialefag
• Afsluttende prøve
(Blikkenslager)

VVS

VVS

Praktikmål mellem H1 og H2.

H2

• Fagrettet engelsk
• Faglig introduktiontil
arbejdsmarkedet
• Miljø
• Energiteknisk installation
• Plade- og tagteknik
• Svejsning og lodning
• Teknisk projektstyring
• Naturfag
• Styring og regulering

PRAKTIKVEJLEDNING

• Montering af vand og afløbsinstallationer under
vejledning
• Montering af varmeinstallationer under vejledning
• Valg og brug af materialer under vejledning
• Enkle autogenskære- svejseopgaver under
vejledning
• Oplægning af skiffer under vejledning
• Fremstilling af inddækninger, tagrender og nedløb
under vejledning
• Brug af værnemidler, værktøj og maskiner under
vejledning

H2

• Montering af vand og afløbsinstallationer
• Montering af varmeinstallationer
• Montering af gasinstallationer
• Måling på enkle el-tekniske komponenter under
vejledning
• Regulering af automatik under vejledning
• Fremstillingog montering af inddækninger,
udluftningshætter, tagrender og nedløb
• Valg og brug af materialer efter fabrikantens
anvisninger

PRAKTIKVEJLEDNING

VVS

Praktikmål mellem H2 og H3.

H3

• Montering af vand og afløbsinstallationer
• Montering af varmeinstallationer
• Montering af gasinstallationer
• Måling på el-tekniske komponenter
• Udførelse af hård og blødlodningsopgaver
• Udførelse af enkle svejseopgaver
• Fremstilling og montering af blikkenslagerarbejde
• Regulering af automatik på vvs- installationer
• Kundevejledning i installationernes opbygning og
virkemåde

PRAKTIKVEJLEDNING

VVS

H4
VVS

Praktikmål mellem H3 og H4.

PRAKTIKVEJLEDNING

PRAKTIKERKLÆRING

SVENDEBREV

• Montering og service af vand- og
afløbsinstallationer
• Montering og service af varmeinstallationer
• Montering og service af gasinstallationer
• Montering og service af vejrkompenseringsanlæg
• Udførelse af simpel regulering af automatik på
vvs-installationer
• Udførelse af falsearbejde på tårne, spir og kviste
• Restaurering af tage og facader
• Skiferdækning af tage og facader
• Kvalitetssikring af eget arbejde

