LASTVOGNSMEKANIKER

At være lastvognsmekaniker

Praktikplads

Uddannelsens trin/specialer ekskl. grundforløb

Kan jeg læse videre?

Som lastvognsmekaniker vedligeholder, fejlfinder og reparerer du
lastvognes dieselmotorer, indsugnings- og udstødningssystemer,
bremsesystemer, komfort- og sikkerhedsudstyr. Du skal kunne yde
service og rådgive kunden. Det kræver – ud over teknisk snilde - at
du har bred viden om den teknologiske udvikling på lastvognsområdet.
■ Lastvognsmontør: 1 år 6 mdr.
■ Lastvornsmekaniker: 3 år 6 mdr.

Krav til dig

Du er fingernem og har forstand på og kan lide mekanik. Du skal
kunne tænke logisk, arbejde under pres, og så skal du være serviceminded.

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)

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
Uddannelsernes længde ialt: 2 år og 6 mdr. - 5 år
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:
■ Dansk på E-niveau
■ Engelsk på E-niveau

■ Matematik på E-niveau
■ Fysik på E-niveau

Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.

EUX

Du har også mulighed for at gennemføre lastvognsmekanikeruddannelsen som EUX, hvilket vil sige, at du opnår gymnasialt
niveau, mens du gennemfører uddannelsen. EUX-lastvognsmekaniker varer i alt 5 år inkl. grundforløbet, og du må regne med
at skulle bruge ekstra tid på at forberede dig til undervisningen.

050416

Overgangskrav til EUX: Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C,
Matematik C, Fysik C, Teknologi C.

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.

Ja det kan du. Du kan bl.a. læse produktionsteknolog, autoteknolog, eksport og teknologi og driftsteknolog offshore.
Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan
du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Vil du vide mere?

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

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 lastvognsmekaniker.

Mød Jesper
Lastvognsmekaniker, Jesper Thorsen, Gråsten, 19 år

”

”Har du viljen og lysten, så skal du give den gas”.
Jesper kommer fra Rinkenæs ved Gråsten. Og der flytter han aldrig
fra, siger han. Dog undtaget når han er på skoleophold i Nykøbing
F. Lige fra Jesper var 6 år, har lastvogne været Jespers helt store
passion. Jesper er gået lige ind på grundforløbet efter 9. klasse og
fortsatte direkte ud i lære hos Scania i Padborg. Han er færdig med
sin uddannelse om et halvt år og har planer om at fortsætte som
lastvognsmekaniker.
Hvad skal der til for at blive en god lastvognsmekaniker?
”Man skal være god til at tænke selv, har man lyst og vilje, kan man
komme langt, og så skal man være teknisk og mekanisk nysgerrig,
lidt af en problemløser og hurtigt kunne stille en pålidelig diagnose.
Lastbilerne udgør en stor investering, derfor skal de ud og køre
hele tiden. ”
Hvordan er det at arbejde på et stort værksted?
”Vi har et godt sammenhold på værkstedet. Det allerbedste er at
se en vognmand, der bliver glad, for nu kører vognen igen. Vi er
en servicebranche, og vi udfører et meget vigtigt stykke arbejde
for kunderne. Jeg brænder for at være mekaniker. Det er en hård
branche - der er tidspres, tonen kan være lidt barsk”.
Hvordan er det at gå i skole og bo på CELF?
”Jeg bor på skolehjem - det er ok. Vi er 13 i klassen, og vi kommer
fra hele Danmark. Vi hygger os i fritiden, og vi kører frem og tilbage
i weekenden nogle stykker sammen. Vi er fem, der kommer fra Jylland og to fra Fyn.
Vi har det ’fandme’ godt i klassen, vi kan drille, være sure, alle er
med, ingen er udenfor”.
Hvordan med fremtiden?
”Jeg vil meget gerne blive hos Scania - jeg har altid brændt for det
mærke. Vi har lige besøgt Scania-fabrikken i Sverige - det var som
at komme i himlen.
På lidt længere sigt kunne jeg godt tænke mig at være leder og at
have med mennesker at gøre”.

”
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