STRUKTØR

At være struktør - der er tre slags!
■ Anlægsstruktør: 3 år - 3 år og 6 mdr.
■ Bygningsstruktør: 3 år - 3 år og 6 mdr.
■ Brolægger: 3 år - 3 år og 6 mdr.

På CELF kan du tage to forskellige:
Anlægsstruktør
Anlægsstruktøren bygger veje og jernbaner, etablerer kloak og forsyningsledninger, fortove, pladser og betonbelægninger. Anlægsstruktørens arbejdsredskaber er gravemaskiner, dozere, rendegravere, skovle og koste.
Bygningsstruktør
At støbe beton er en vigtig del af bygningsstruktørens arbejde. Bygningsstruktøren er med til at bygge boliger, fabrikker, skoler, havne,
broer og ikke mindst tunneller, og der bliver brug for rigtig mange
bygningsstruktører til den kommende Femern-forbindelse.

Krav til dig

Du skal have lyst til at arbejde udendørs på skiftende arbejdssteder,
og du skal ikke have højdeskræk. Du skal være rigtig god til at samarbejde.

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)

EUX

Du har også mulighed for at gennemføre struktøruddannelsen
som EUX, hvilket vil sige, at du opnår gymnasialt niveau, mens du
gennemfører struktøruddannelsen. EUX-struktør varer i alt 4 år og
2 måneder - 4 år 3 mdr. inkl. grundforløbet, og du må regne med
at skulle bruge ekstra tid på at forberede dig til undervisningen.
Overgangskrav til EUX: Dansk C, Engelsk C,
Samfundsfag C, Matematik C, Fysik C, Teknologi C.

Praktikplads

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.

Kan jeg læse videre?

Ja det kan du, du kan bl.a. læse til byggetekniker, energiteknolog
og professionsbachelor i bygningskonstruktion. Supplerer du med
adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til bygningsingeniør.
Med en EUX-struktør har du endnu flere muligheder for videreuddannelse.

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 anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger.

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: 4 år - 4 år og 6 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:
■ Matematik på F-niveau
■ Teknologi på F-niveau
Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.

Mød Morten:
Morten Kjærsgaard, 21 år, fra Nykøbing F.,
grundforløbselev.

”

”Jeg skal bruge min krop, jeg har for meget krudt til at sidde på
kontor, og så kan jeg godt lide at bruge mine hænder. Jeg har bl.a.
hjulpet min far med at renovere vores hus. I min fritid er jeg handicapmedhjælper på et værested. Et job, hvor du får virkelig meget
igen”.
”For at blive stuktør skal man have gode kræfter, man skal være
præcis og have ordenssans. Man skal kunne arbejde selvstændigt.
Arbejdet skal være ordenligt, så man kan være stolt af det”.
”Efter skolen har jeg først arbejdet i butik, derefter handicapmedhjælper i 1½ år, arbejdet i XL Byg og så værnepligt i opklaringsbataljonen på Bornholm, hvor jeg virkelig lærte mig selv at kende
under pressede forhold. Her fandt jeg ud af, hvor meget jeg kan,
selvom jeg er presset. What doesn’t kill you - makes you stronger!”
”Min fremtidsdrøm er at blive udlært, arbejde i faget 5 - 10 år og
så starte min egen virksomhed. Hvis det på nogen måde kan lade
sig gøre, vil jeg også rigtig gerne ud og arbejde i udlandet for at
opleve og prøve nye arbejdsmetoder og arbejdskulturer”.
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