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Den jydske Haandværkerskole   www.djhhadsten.dk 

Tækkemand – gammelt håndværk og moderne teknik

Strå til beskyttelse mod vind og vejr har været brugt 
gennem næsten hele menneskets historie, og det er 
stadig et attraktivt materiale. Den moderne tækkemand 
mestrer både de gamle metoder med nål og tråd og 
moderne elhåndmaskiner.

Tagkonstruktion, tagkviste, -vinduer og brandsikring 
af stråtaget er tækkemandens specialer. Samtidig er 
reparation og renovering af gamle stråtage, ofte af hi-
storiske bygninger, væsentligt i tækkemandens arbejde. 
Hver egn har sin egen stil og egne særpræg og detaljer 
inden for konstruktion af et stråtag. Et stråtag fra Vest-
fyn ser for eksempel anderledes ud end et stråtag på 
Midtsjælland. Som en slags kulturhåndværker kender 
tækkemanden de forskellige egnes tækketraditioner. På 
den måde fungerer tækkemanden også som rådgiver 
og vejleder for bygherren, når et tag skal tækkes.

Uddannelsen er en knap fire-årig vekseluddannelse 
mellem praktikvirksomhed og skole, og den begynder 
ofte med et grundforløb. Uddannelsesforløbet kan ses 
på figuren herunder. Hovedforløbet er placeret under 
Træfagenes byggeuddannelse. Tækkemandsuddannel-
sen hører under hovedområdet teknologi, byggeri og 
transport.

Har du ikke indgået uddannelsesaftale med en praktik-
virksomhed før start på grundforløbet, hjælper vi dig 
gerne med at få kontakt til en virksomhed. Du kan også 
finde hjælp på www.praktikpladsen.dk. 

Økonomi 
Har du en uddannelsesaftale, betaler virksomheden din 
løn. Har du på grundforløbet ikke en uddannelsesaftale, 
kan du få SU.

Tømrer- og tækkemandsuddannelsen
Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleforløb - 3 år + 6-11 måneder. 

GF: Grundforløb 
H: Hovedforløb

Grundforløbsperioden kan være variabel.

20 uger 
Skolevejen

2 x 10 uger 
Praktikvejen

Tømrer

Tækkemand

6
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6
uger

6
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6
uger

6
uger

6
uger

Start i virksomhed
Start på DjH

20 uger     20 uger
kun 9. kl

GF1 GF2 H1 H2 H3 H4 H5  



facebook.com/djhhadsten.dk

24-timersskolen
På Den jydske Haandværkerskole er faglokaler og værksteder 
åbne døgnet rundt, så når du og dine kammerater får lyst 
til at afprøve en ide, kan I bare gå i gang uanset tidspunkt. 
Undervisningen på Den jydske Haandværkerskole bygger 
på tillid og gensidig respekt. Derfor kan vi tilbyde den åbne 
24-timersskole, hvor miljø og samvær med andre er vigtigt. 
En blanding af bo-, uddannelses- og fritidsmiljø gør skolen til 
en helhed i din hverdag.

Har du brug for hjælp til læsning, lektier eller vil du finde en 
sparringspartner på et projekt, kan du besøge Learning Cen-
ter. Der er åbent hver dag efter skoletid.

Skolehjem 
Har du langt til skolen, kan du bo på vores skolehjem. I vores 
seks værelsesblokke tilbyder vi i alt 594 sengepladser fordelt 
på fortrinsvis dobbeltværelser. Alle har adgang til skolens 
netværk.

Skolehjemmet er din base i hverdagen. Her kan du i fæl-
lesskabet deltage i en række aktiviteter i fritiden: fodbold, 
fitness eller hop i den udendørs swimmingpool. Mød andre 
elever i Caféen til brætspil eller fodbold på storskærm. I Un-

derground finder du gamerroom, biograf og stillezonen First 
Class. Her er også mulighed for at dyste ved bordtennisbor-
det, vaske tøj og få hjælp med lektierne.
Du kan også være med i diverse udvalg eller elevrådet.

Når du bor på skolehjemmet, får du 3 daglige måltider i vores 
bistro.

Beliggenhed
Den jydske Haandværkerskole 
ligger i Hadsten - en stationby, det 
er let at komme til både med tog, 
bus og bil. Fra Hadsten er der blot 
fem km til motorvej E 45.

Vil du vide mere så kig ind på  
djhhadsten.dk eller ring og få en 
snak med skolens uddannelses- 
og erhvervsvejleder på tlf.: 8937 
0100.
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Tømrerafdelingen
Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, tlf.: 8937 0100, www.djhhadsten.dk, email: djh@djhhadsten.dk

Nyttige hjemmesider
Her finder du mere information:

www.djhhadsten.dk
www.ug.dk
www.bygud.dk
www.praktikpladsen.dk
www.elevplan.dk


