DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN LÆRLING
Det kræver kun tre ting:

TAG EN

• En godkendelse af virksomheden som
praktikvirksomhed. Ansøg med det samme
på iu.dk

AV-TEKNIKER-

• En uddannelsesaftale mellem virksomheden
og lærlingen
• En uddannelsesplan, der laves sammen
med erhvervsskolen, og som beskriver, hvad
lærlingen skal lære

ELEV

Søg og find en lærling på praktikpladsen.dk
HVAD MED DET ØKONOMISKE?
Virksomheden betaler overenskomstfastsat
lærlingeløn og modtager refusion, når
lærlingen er på skoleophold.
HVAD KAN I BRUGE EN AV-TEKNIKER TIL?
Av-teknikeren dimensionerer, installerer og implementerer løsninger
inden for lys, billede og video. En av-tekniker anvender den nyeste
teknologi til at sikre de rigtige tekniske opgaveløsninger og kan udfylde
en rolle som projektleder for planlægning og gennemførelse af udstillinger, konferencer, koncerter og lignende.
HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Eleven bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og virksomhed.
Størstedelen af uddannelsen foregår i jeres virksomhed.
Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på en erhvervsskole, hvor eleven lærer:
•
•
•
•

At anvende og udføre vedligehold på gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner
At anvende og udføre vedligeholdelse af elektronisk basisudstyr
Kendskab til scenetyper, sceneplaner og faste installationer
At udføre forskellige typer ophæng af udstyr efter gældende
sikkerhedsregler

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver eleven uddannet til at:
•

•
•
•

Dimensionere, installere og implementere lyd-, lys- og videoteknisk
udstyr i blivende installationer under hensyn til gældende lovgivning,
funktionalitet og æstetik
Udarbejde og anvende dokumentationsmateriale til blivende avinstallationer
Etablere og programmere it-netværk til blivende av-installationer
Samarbejde med øvrige faggrupper på en byggeplads samt indgå i
løbende byggeplanlægning

UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen varer typisk tre år og seks måneder, ekskl.
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 40 uger.
Der kan ansøges om merit, og for personer over 25 år er
varigheden kortere.

Spørgsmål om løn og overenskomst kan I stille
til jeres organisation.
FÅ MERE INFORMATION
I kan læse mere på www.faglært.dk eller
kontakte udbyderne af uddannelsens
hovedforløb, som kan hjælpe med det
praktiske:
EUC Nord,
Frederikshavn
Telefon: 72 24 60 00

Yderligere spørgsmål kan stilles til:
Industriens Uddannelser
Mail: iu@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11
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Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

faglært.dk

