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Køletekniker - en uddannelse til fremtiden

A thermos bottle is a very clever thing, says Benny Hill.
If you fill it with cold water it will keep the water cold. 
If you fill it with hot coffee it will keep the coffee hot. 
How does it know what to keep cold and what to keep hot?

Vil du gerne kunne svare på dette spørgsmål, er køletekniker 
måske en uddannelse for dig. Køleteknikere arbejder med 
installering, vedligehold og reparation af køle-, varmepum-
pe- og klimaanlæg. Som køletekniker arbejder du selvstæn-
digt og med ansvar. Det er almindelig kendt at køleteknikere 
er godt lønnede, og at det er let at få arbejde. Har du lyst til at 
rejse, kan du også bruge uddannelsen i udlandet.

Læretiden veksler mellem skoleundervisning og praktik-
undervisning i en eller flere virksomheder. I modelskitsen 
herunder er fordelingen mellem skole og praktik vist.

Har du ikke indgået uddannelsesaftale før start på grundforlø-
ber, hjælper vi dig gerne med at få kontakt til en virksomhed.
 

Under uddannelsen lærer du:
  At arbejde med kobber og stål.
  Elteknik og styring.
  At anvende elektronik og netværk til styring  

og overvågning.
  Køleteknik. 
  At dimensionere og installere køleanlæg.
  At lave eftersyn på køleanlæg.

Uddannelsen er også alment dannende,  
derfor har du fag som:

  Matematik.
  Fysik og kemi
  Engelsk.
  Dansk. 

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

GF: Grundforløb

H: Hovedforløb

Paktikperiode

20 uger 10 uger 10 uger 10 uger
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4 år

Køleteknikeruddannelsen
Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleforløb 



facebook.com/djhhadsten.dk

Skolehjem 
Har du langt til skolen, kan du bo på vores skolehjem. Vi har 
i alt 480 sengepladser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser. 
Nogle har egne badeværelser. Alle værelser er moderne og 
nyistandsatte. Skolehjemmet består af blokkene Heimdal, 
Thor, Odin, Mimer og Vidar. På alle værelser er der adgang til 
internettet, og til skolens netværk.

Skolehjemmet tilbyder en række aktiviteter i fritiden for 
eksempel fodbold, badminton foredrag og virksomhedsbe-
søg. Skolen har udendørs swimmingpool, motionsrum og 
multibane. Caféen er stedet at samles til en hyggestund eller 
fodbold på storskærm. I Underground er der gamer room, 
biograf og et LEGO-mindstormsrum, hvor du kan udfordre 
dig selv.

Når du bor på skolehjemmet, spiser du i bistroen.

24-timersskolen
På Den jydske Haandværkerskole kan du løse opgaver og 
arbejde med projekter udover skoletiden. Faglokaler og 
værksteder er åbne døgnet rundt, så når du og dine kamme-
rater får lyst til at afprøve en ide, kan I bare gå i gang uanset 
tidspunkt. Undervisningen på Den jydske Haandværkerskole 

bygger på tillid. Derfor kan vi tilbyde den åbne 24-timerssko-
le, hvor miljø og samvær med andre er vigtigt. En blanding af 
bo-, uddannelses- og fritidsmiljø gør skolen til en helhed i din 
hverdag.

Learning Center er stedet, hvor du kan hente hjælp. Her 
bliver du koblet sammen med en tutor, der hjælper dig med 
lektier eller er sparringspartner på et projekt. En tutor er en 
elev, der er længere i sin uddan-
nelse end du er. Learning Center 
er åbent hver dag efter skoletid.

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 bare 
fem km til motorvej E 45.

Vil du vide mere så kig ind på  
djhhadsten.dk eller ring og få en snak med skolens uddannel-
ses- og erhvervsvejleder på tlf.: 8937 0100.
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Køleafdelingen
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.industriensuddannelser.dk


