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Den jydske Haandværkerskole   www.djhhadsten.dk 

Tømrer – frisk luft og forskellige arbejdsopgaver

Kan du lide frisk luft, frihed og forskellige arbejdsopga-
ver, så er en uddannelse til tømrer noget for dig.

Tømrerfaget er et af de ældste håndværk i Danmark. 
Gennem årtusinder har tømrerne omdannet skove til 
huse. Træet er blevet fældet, forarbejdet og samlet på 
et utal af forskellige måder. Tømrerfaget er altså et fag 
med historie, stolthed og traditioner.

Materialer, metoder og teknologi har løbende ændret 
sig, men tømreren laver stadig huse med tagkonstruk-
tioner, yder- og indervægge, lofter, gulve og trapper i 
træ. Også havestuer, carporte, plankeværk og bolværk 
samt montering af døre, vinduer og indvendige skabe 
hører med til tømrerens arbejdsområder.

Det meste arbejde foregår i det fri, hvor tømreren tit er 
højt til vejrs på tagkonstruktioner, tage og stilladser. Du 
må altså ikke lide af højdeskræk, hvis du drømmer om 
at blive tømrer.

Uddannelsen er en vekseluddannelse, på knap fire år, 
mellem praktikvirksomhed og skole, og den begynder 
med et grundforløb. Uddannelsesforløbet kan ses på 
figuren herunder. Hovedforløbet er placeret under Træ-
fagenes byggeuddannelse. Tømreruddannelsen 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

20 uger 
Skolevejen

2 x 10 uger 
Praktikvejen
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Tækkemand
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6
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Start i virksomhed
Start på DjH

Grundforløbsperioden kan være variabel.

20 uger



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.

Hadsten

m
aj

 2
01

8

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


