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Maler AMU-kurser efterår 2013

Malerkurser
På Svendborg
Erhvervsskole har vi en
lang tradition for
efteruddannelse i
malerfaget.
Vi har her i efteråret
sammensat et bredt og
varieret program, der
spænder lige fra airbrush
og aktuelle maleteknikker, hen over behandlingsopbygning af lakker
og træværk til tapetopsætning og arbejde
med guld.
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Airbrush – Anvendelse af airbrushteknikker

Tapetopsætnig – mønstret, struktur, skum

AMU-fag: 40176 - varighed 5 dage

AMU-fag: 41744,, 41745, 41746 - varighed 5 dage

KVIK-NR: MLE1340176A

KVIK-NR: MLE13TAPET4

Fremstil enkle motiver i airbrushteknik i
metal-, glas- og steneffekter og opnå en
begyndende færdighed i airbrushteknik
på frihånd.

Lær at vælge mellem forskellige opsætningsteknikker og benytte det korrekte
værktøj hertil.
Opsæt forskellige typer tapet; mønstret
tapet, strukturtapeter og skumtapeter.

Aktuelle malematerialer og teknikker
AMU-fag: 41761 - varighed 5 dage

Guld

KVIK-NR: MLE1341761B eller

AMU-fag: under opbygning - varighed 10 dage

KVIK-NR: MLE1341761C
Få kendskab til og forståelse for sammenhængen mellem et malemateriales
bestanddele og dets forskellige egenskaber og brug denne viden i forbindelse
med behandlingsopbygninger.

Nærmere beskrivelse af indholdet for dette
kursus vil komme senere, da uddannelsesforløbet stadig er under opbygning.

Behandlingsopbygning og lakering af
træværk
AMU-fag: 40547 - varighed 5 dage

KVIK-NR: MLE1340547A
Der arbejdes med anvendelse af spartelmasser, malematerialer, teknikker og
værktøjer til spartling, behandlingsopbygning og påføring af vandige emaljer på
træværk.
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Praktiske oplysninger
Tid og sted

Tilmelding

Kurserne afholdes i de angivne uger,
der er illustreret i kalenderen på side 2.

Tilmelding foregår for firmaer via
portalen www.efteruddannelse.dk

Alle kurser afholdes på:
Malerskolen
Svendborg Erhvervsskole
Porthusvej 71
5700 Svendborg

Anvend KVIK-NR for nemmere
søgning.

Undervisningen foregår i tidsrummet
fra kl. 8.10 – 15.35.
Deltagerantal: minimum 12 personer.

Økonomi
Prisen for kurset er 120,00 kr. pr. dag
pr. deltager.
For personer med en videregående
uddannelse er prisen højere. Kontakt
skolen for nøjagtige priser.
Er du berettiget til at modtage
løntabsgodtgørelse, kan du eller din
virksomhed få VEU-godtgørelse
svarende til max. 80% af højeste
dagpengesats.
Pr. 1. juli 2011 skal virksomheder søge
godtgørelsen digitalt via portalen
www.efteruddannelse.dk.
Ledige inden for målgruppen kan
deltage gratis efter forudgående
aftale med a-kasse eller Jobcenter.
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Ledige ved kontakt til
Pia Mailand Høgsbro
tlf. 7222 5734
e-mail: pmh@svend-es.dk
KURSUSCENTRET
Svendborg Erhvervsskole
tlf. 7222 6010
e-mail: kursus@svend-es.dk
www.svend-es.dk/kursuscentret
Der tages forbehold for lov- og
bekendtgørelsesmæssige ændringer.

