LASTVOGNSMEKANIKER
TEKNOLOGI . BYGGERI . TRANSPORT

Som lastvognsmekaniker vedligeholder og reparerer du biler, og du udskifter mekaniske dele. På grund af det
store indhold af elektronik og it i moderne biler, bruger du ofte computere i dit arbejde.
En vigtig del af arbejdet går ud på, at du er omhyggelig og selv kan planlægge og udføre en stor del af de ting, der
skal laves på bilen. Som lastvognsmekaniker lærer du at justere motorer og styretøj samt at finde og rette fejl på
lastbilens trykluftbremser.

GRUNDFORLØB 1 (GF1)

På 20 uger får du afprøvet din interesse for faget og
du får det bedste grundlag for at vælge netop den
uddannelse, der passer til dig og dine fremtidsdrømme.
Du vælger fx fagretningen:
VÆRKTØJ - GRØN ENERGI - HÅNDVÆRK
LANDBRUG - MASKINER - ØKOLOGI
EUX-HÅNDVÆRKER
GF1 ER FOR DIG, DER HAR FORLADT FOLKESKOLEN
INDEN FOR DET SIDSTE ÅR.

GRUNDFORLØB 2 (GF2)

På grundforløbets 2. del, der varer 20 uger, opnår du
de faglige forudsætninger for at kunne gennemføre dit
valgte hovedforløb. Du vil opleve et tæt samspil mellem
teori og praksis i undervisningen, hvor du lærer om
benzin- og dieselmotorer, styretøj og bremser, samt
elektriske systemer og transmission.

HOVEDFORLØB

Inden du kan komme på hovedforløbet, skal du bestå
grundforløbsprøven, fysik, dansk, engelsk og matematik
på E-niveau samt have certifikat
for elementær brandbekæmpelse, førstehjælp,
arbejdsmiljø ved svejsning og termisk skæring,
færdselsrelateret førstehjælp, personlig sikkerhed ved
epoxy og isocyanater.

PRAKTIK

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads. Du får
praktikvejledning på grundforløbet, og skolens vejledere
hjælper dig også gerne med gode råd.
Den bedste måde at få en praktikplads på, er at skrive en
uopfordret ansøgning, som du personligt afleverer til den
virksomhed, du gerne vil i praktik hos.
Lykkes det dig ikke at få en uddannelsesaftale kan du
evt. fortsætte din uddannelse som skolepraktikelev på
den skole, hvor du tager dit hovedforløb.

Du får også mulighed for at vælge valgfag f. eks. dansk,
matematik og engelsk på C-niveau.
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HVOR LANG TID TAGER UDDANNELSEN?

Uddannelsestiden afhænger af længden på dit grundforløb, samt hvilket hovedforløb du vælger.
• LASTVOGNSMONTØR, 2 ÅR OG 6 MDR
• LASTVOGNSMEKANIKER, 4 ÅR OG 6 MDR

HVORNÅR KAN JEG STARTE?

På Viden Djurs kan du starte på grundforløbet til personvognsmekaniker i august og januar. For
at blive optaget skal du have afsluttet 9. eller 10.klasse og have mindst 2,0 i gennemsnitkarakter i
både dansk og matematik til afgangsprøven, eller bestået optagelsesprøverne i fagene.

KAN JEG LÆSE VIDERE?

Du kan blandt andet videreuddanne dig til produktionsteknolog, autoteknolog, eksport og
teknologi og driftsteknolog offshore.

HVAD FÅR JEG I LØN?

Du kan få SU under grundforløbet, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en uddannelsesaftale. Når du
starter på hovedforløbet, får du lærlingeløn. Har du en uddannelsesaftale under grundforløbet,
får du også løn på grundforløbet. Hvor meget du får i løn afhænger af, hvilken uddannelse du er i
gang med. Lønnen stiger løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn, både når du er i
praktik og på skoleophold. (Se evt. www.ug.dk).
Er du i skolepraktik, får du skolepraktikydelse.

HVOR KAN JEG FÅ MERE AT VIDE?

Har du spørgsmål om uddannelse eller praktikpladser, er du altid velkommen til at kontakte
studievejleder Trine Rossau Haugaard.

Trine Rossau Haugaard
2153 5371 / trha@videndjurs.dk
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