CYKELMEKANIKER

At være cykelmekaniker

Praktikplads

Der findes mange specialcykler, og cykler bliver generelt fremstillet
af komplicerede metallegearinger. Du kommer også til at have stor
kundekontaktflade. Som cykelmekaniker er du nødt til at følge med
i den teknologiske udvikling, da der hele tiden sker en masse, der
har indflydelse på dit arbejde.

Kan jeg efteruddanne mig?

En cykelmekaniker vedligeholder, samler og reparerer cykler. Du
arbejder med stellet, renser, smører og justerer gear og reparerer
bremser og udskifter defekte dele. Du lærer også at bygge cykler.

Uddannelsens trin/specialer ekskl. grundforløb
■ Cykelmontør: 1 år
■ Cykelmekaniker: 2 år 9 måneder

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for det cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
samt inden for køretøjsområdet.

Vil du vide mere?

Kontakt en elevvejleder på tlf. 54 888 999.
Eller læs mere på www.celfeud.dk.

Krav til dig

Du skal være glad for mekanik og have teknisk snilde, og så skal
du selvfølgelig have lyst og interesse for at arbejde med cykler.
Hertil kommer, at du skal være serviceminded og kunne tale med
kunderne.

Ind på uddannelsen

Du kan starte to gange om året i august og i januar måned.
Du kan starte på uddannelsen i Nykøbing F.
Adgangskrav
Du skal have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele
Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan
optages på CELF. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal
du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Direkte fra
9. og 10. klasse (+ 1 år)

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads; men CELF’s Praktikcenter hjælper dig med at finde den rette praktikplads. Du er altid
velkommen til at kontakte praktikpladskonsulent Benny Hansen,
40 220 203, beh@celf.dk. Du finder også Praktikcentret på facebook. Der er mulighed for skolepraktik på CELF.

Under 25 år

Grundforløbets 1. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen
Grundforløbets 2. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen, GRUNDFORLØBSPRØVE
Praktikpladsaftale med en virksomhed
Hovedforløbet består af praktik- og skoleophold
Grundfagseksamen, SVENDEPRØVE
Uddannelsens længde ialt: 1 1/2 år - 3 år og 9 mdr.
Overgangskrav til hovedforløbet
Der er også overgangskrav, når du skal videre på uddannelsens
hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

Tilmelding på www.optagelse.dk
Direkte fra 9. og 10. klasse: Her skal du vælge hovedområdet:
TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT.
Se på www.celfeud.dk, hvilke fagretninger du kan vælge imellem.
Under 25 år:
Her skal du vælge cykel- og motorcykelmekaniker.

Mød Andreas
Andreas Koksby Møller Nielsen, 16 år, Slagelse

”

”Det er spændende at arbejde på cykler, og så kan jeg godt li’ at
blive snavset”
Andreas er lige startet på grundforløbet på cykelmekanikeruddannelsen. Samtidig er han flyttet hjemmefra og bor nu på CELF’s skolehjem, hvor han er glad for at bo. Her er godt kammeratskab, og
maden er fin.
Andreas har valgt cykelmekanikeruddannelsen, fordi han finder
det spændende at arbejde på cykler. Kan man nu finde ud af at få
det til at virke? Og så er han ikke bange for at blive snavset, han
synes faktisk det er ret sjovt.
Andreas fortæller: ”Lærerne er flinke, de kan lære mig en masse.
Jeg kan bedst li at være på værkstedet. Og arbejde på cyklerne,
lige nu arbejder vi med indvendige gear.
Vi har fri, når vi har fri. Hvis man arbejder godt i timerne, er det ikke
nødvendigt at lave lektier.”
Andreas har endnu ikke gjort sig særligt mange tanker om fremtiden. Nu gælder det at bestå grundforløbet, derefter at finde en
læreplads, men et eller andet sted ude i fremtiden kunne det godt
ende med en ingeniøruddannelse med speciale inden for cykler
eller måske at starte sin egen forretning”.

■ Dansk på E-niveau
■ Matematik på E-niveau
■ Engelsk på F-niveau
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Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.
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