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Fremtidens klimakrigere i hjem, industri og detail

Forestil dig en verden uden internet. En 
verden uden friske råvarer i køledisken. 

Vi er afhængige af køleteknikere. Hver 
dag sørger køleteknikerne for, at vores 
verden fungerer. De køler datacentraler 
og serveranlæg. De leverer køleanlæg 
til dagligvarebutikker og sætter varme-
pumper op som et grønnere alternativ 
til andre varmeformer.

Hvem er køleteknikerne?
Køleteknikerne er nærmest små inge-
niører, der på egen hånd kender til de 
mange forskellige former for kølean-
læg. 

Som køletekniker er der gode mulighe-
der for at få arbejde, efter du har taget 
din uddannelse.

Køletekniker 
på DJH



Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten 
er det eneste sted i landet, hvor du kan 
blive køletekniker.

Uddannelsen varer fire år, og den tager 
dig på en ambitiøs uddannelsesrejse, 
hvor du får viden om tryk, gasser og 
køleanlæg.

Du lærer, hvordan du arbejder med 
kobber og stål, og hvordan du med 
elektronik og netværk kan regulere 
anlæg og overvåge dem. Du får også 
redskaberne til at dimensionere og 
installere køleanlæg. 

Du får løn, når du har en aftale med en 
læreplads. Indtil da kan du få SU, hvis 
du er over 18.

Adgangskrav
For at blive optaget på uddannelsen 
til køletekniker skal du have mindst 
02 i karakter i dansk og matematik fra 
folkeskolen.Hvis du kommer direkte 
fra 9. eller 10. klasse, skal du tage den 
halvårige GF1, inden du kan starte på 
uddannelsen.

Har du allerede en uddannelsesaftale 
med en læreplads, kan du se bort fra 
GF1.  

Mere viden

• djhhadsten.dk
• koeleteknik.dk

Studievejleder Hans S. Nielsen
89 370 297 
hsn@djhhadsten.dk

Køleassistent

Køleteknikeruddannelsen er 
krævende og stiller store krav 
til ansvar, disciplin og vilje til at 
lære. 

Du kan også vælge at tage den 
2-årige uddannelse til køleassi-
stent og senere gøre uddannel-
sen til køletekniker færdig.

Som køleassistent får du ikke 
kølemontørcertifikat, og du kan 
derfor ikke udføre selvstændigt 
kølearbejde. Du kan dog løse 
en stor del af de opgaver, som 
køleteknikere løser.



DEN JYSKE HÅNDVÆRKERSKOLE
W: djhhadsten.dk
E: djh@djhhadsten.dk
T: 89 370 100
Ellemosevej 25, 8370 Hadsten

Opbygning af uddannelsen
På uddannelsen til køletekniker veksler 
du mellem ophold på skolen og din 
læreplads.

Du kan se forløbet nedenfor.

Du starter med grundforløbet. Her skal 
du finde en læreplads, før du kan starte 
på hovedforløbet. 

Der er gode muligheder for at komme 
i lære i en virksomhed i kølebranchen, 
men det er dit eget ansvar at finde en 
læreplads. Vi hjælper gerne med at 
finde de rette kontakter. 

Når du er færdig med din uddannelse, 
kan du tage flere certifikater på Den 
Jyske Håndværkerskole, så du kan 
arbejde med større køleanlæg.

Om DJH
Den Jyske Håndværkerskole er en 
erhvervsskole i Hadsten. Skolen ligger 
fem minutters kørsel fra E45 mellem 
Aarhus og Randers.

Skolen er en 24-timersskole. Det 
betyder, at værksteder og faglokaler 
er åbne 24 timer i døgnet, så du kan 
afprøve ideer, når det passer dig.

Kommer du langvejs fra, tilbyder vi 
594 sengepladser fordelt på fortrinsvis 
dobbeltværelser. Du kan bruge skolens 
mange faciliteter i fritiden. Vi har en ak-
tiv café, pool, biograf og meget mere.

Bor du på skolehjemmet, får du tre 
daglige måltider i vores kantine.
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