
sørger for, at der er relevante 
 uddannelsesmuligheder for 
medlemmerne. 

Dygtige elektrikere er nem-
lig forudsætningen for, at der er 
vækst og beskæfti-
gelse i elbranchen. 
Det mener forbunds-
sekretær Benny 
 Yssing, der er leder 
af DEF’s uddannel-
sesafdeling, som 
sammensætter og 
udvikler uddannel-
ser til elektrikerne: 

– Vi er fagets og 
branchens forening. 

Det betyder, at vi dækker hele 
elbranchen, og vi arbejder derfor 
løbende med at udvikle både ef-
ter- og videreuddannelsestilbud, 
så medlemmerne har mulighed 

for at dygtiggøre sig 
og få de kompetencer, 
der efterspørges, siger 
Benny Yssing. 

OK uddannelse
Også i aftalen om den 
nye elektrikeroverens-
komst er der markante 
forbedringer, når det 
gælder uddannelses-
muligheder til elektri-

1UDDANNELSE

Muligheder. En målrettet satsning betyder, at der er masser af 
muligheder for efter- og videreuddannelse til elektrikerne. Også i 
den nye overenskomstaftale er der afsat millioner til uddannelse 

TEKST: BENJAMIN  
ROTHENBORG VIBE
ILLUSTRATION & FOTO: 
COLOURBOX, CLAUS BOESEN, 
CARSTEN LUNDAGER SAMT 
SKÆRMDUMPS FRA VIDEO

BRUG KOMPETENCEFONDENE 
I 2007 blev der indgået aftaler om oprettelse 
af kompetencefonde inden for de private 
overenskomstområder. Fondene skal understøtte 
udviklingen af medarbejdernes kompetencer 
gennem uddannelse for at bevare og styrke 
beskæftigelsesmulighederne. 
 Du kan læse mere om kompetencefonde  
i de enkelte overenskomster eller på def.dk.  
Og du kan altid kontakte din lokale DEF-afdeling.

Elektrikerne 
kan boltre sig i 
uddannelse 

Benny Yssing:  
– Elektrikerne skal 
have en bred vifte  
af muligheder

Fra den nye, modulbaserede lær-
lingeuddannelse til AMU-kurser 
eller tekniske videreuddannel-
ser på akademiniveau: Uddan-
nelse er en kæphest for Dansk 
El-Forbund (DEF), som løbende 
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– VI SKAL UDVIKLE OS HELE TIDEN 
Det startede med en mail 
fra Dansk El-Forbund 
(DEF), der fortalte om 
mulighederne for efter- 
og videreuddannelse på 
akademiniveau – herunder 
uddannelsen i energi-
teknologi. Den 49-årige 
elektriker Ryan Dag Jo-
hansen har altid været 
interesseret i energi og 
energiberegninger, og det 
er også et arbejdsområde 
for virksomheden Kemp & 
Lauritzen, hvor han har sin 
daglige gang. 

 Han tænkte over mu-
ligheden i et par dage. 
Så tog han kontakt til 
DEF og Københavns 
Erhvervs akademi (KEA), 
som er blandt landets ni 
erhvervs akademier. 
 – Det var lige noget 
for mig, og især når man 
kan gennemføre uddan-
nelsen på deltid, mens 
man arbejder. Uddannel-
sen er  meget praksisnær, 
og selvom jeg lige skulle 
vænne mig til at være til-
bage på skolebænken, så 

gik det faktisk rigtig fint 
takket være nogle dygtige 
lærere, fortæller Ryan Dag 
Johansen, der snart har 
gennemført hele sin ud-
dannelse i energiteknologi. 
 – Vi skal ikke være ner-
vøse for at kaste os ud i ef-
ter- og videreuddannelse. 
Jeg har det lidt sådan, at 
jo mere uddannelse man 
tager, desto bedre stillet er 
man på arbejdsmarkedet. 
Man skal ikke gå i stå – hel-
ler ikke, selvom man er ved 
at være lidt oppe i alderen. 

kerne: Omkring 25 mio. kroner er 
afsat til uddannelsesområdet. 

Heraf går de 11 mio. kr. til tek-
niske uddannelser på akademi-
niveau, mens 4,5 mio. kr. går til 
at løfte for eksempel ufaglærte 
i installationsvirksomheder til 
faglærte elektrikere. Desuden er 
der afsat knap ni mio. kroner til at 
fremme hele uddannelsesaftaler 
frem for korte aftaler. 

– Efter- og videreuddannelses-
muligheder til medlemmerne er 
et afgørende element i overens-
komstaftalen. Den teknologiske 
udvikling kræver et kontinuerligt 
kompetenceløft, og det giver af-
talen gode muligheder for, sagde 
forbundsformand Jørgen Juul 
Rasmussen, da aftalen om forny-
else af Elektrikeroverenskomsten 
blev indgået. 

Masser af muligheder 
Ifølge Benny Yssing er det både 
naturligt og nødvendigt, at DEF 
har et stort fokus på uddannelse, 
da elbranchen i stigende grad 
efterspørger specialisering og et 
højt vidensniveau blandt elektri-
kerne. Derfor skal elektrikerne 
hele tiden have en bred vifte af 
muligheder. 

– Mange af vores kolleger vil 
også gerne uddanne sig et skridt 
længere end det, man får i AMU-
regi, og her er de nye akademiud-
dannelser en oplagt mulighed, si-
ger han og peger på uddannelser-
ne til installatør, energiteknolog 
og automationsteknolog, som nu 
kan gennemføres på deltid, mens 
man arbejder. 

– Det er faget og fagligheden, 
der samler medlemmerne i DEF, 
og det gælder også elektrikere, 
som efter- og videreuddanner sig 
på akademiniveau. De fleste kom-
mer jo stadig ud på arbejdsmar-
kedet og arbejder under DEF’s 
overenskomster, og derfor hører 
de selvfølgelig også til i DEF, siger 
Benny Yssing, som opfordrer alle 
medlemmer til at tjekke deres 
overenskomst for mulighederne 
for efter- og videreuddannelse. 

Ryan Dag Johansen: – Jo mere uddannelse, man tager, desto bedre stillet er man

Videoer skal inspirere  
til mere uddannelse 
Små videoer sætter fokus på tekniske  
uddannelser på akademiniveau 

– Det er utroligt vigtigt, at elektrikerne 
efter- og videreuddanner sig. Både på 
det personlige plan og for at skubbe 
udviklingen fremad i virksomheden. Og 
med forbedrede kompetencer følger der 
jo som regel også en højere løn. 

Sådan siger fællestillidsrepræsen-
tant i Caverion på Fyn Kim Kolding i én 
blandt fem små videofilm, som Dansk 
El-Forbund (DEF) har produceret i 
samarbejde med elever på Medieskolen 
Lyngby. Filmene sætter fokus på efter- 
og videreuddannelse på akademiniveau. 

Den gennemgående pointe i video-
erne er, at uddannelse gennem hele ar-
bejdslivet er en gevinst for både den en-
kelte elektriker og den enkelte virksom-
hed. Samtidig skal videoerne overbevise 
elektrikerne om, at man ikke skal være 
nervøs for at kaste sig ud i efter- og vi-
dereuddannelse. 

Bliv klogere 
– Interessen er helt klart til stede blandt 
medlemmerne, men kendskabet til vo-
res akademiuddannelser er måske ikke 
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så stort endnu. Men det arbejder 
vi på, fortæller formand i DEF’s 
afdeling på Fyn Erling Jensen, 
som også medvirker i en af de 
små film. 

I en anden video møder man 
elektriker Ryan Dag Johansen, 
der også læser energiteknologi på 
deltid. Han understreger DEF’s 
budskab: 

– Du kan jo altid starte med at 
tage et par moduler til at begynde 
med. Og hvis det ikke er noget for 
dig, så er det værste, der kan ske, 
jo bare, at du er blevet lidt kloge-
re. Der er ingen der siger, at man 
SKAL tage hele uddannelsen, 
siger elektrikeren i en af video-
erne, hvor han fortæller om sin 
uddannelse, som han gennemfø-
rer på Københavns Erhvervsaka-
demi (KEA), mens han passer sit 
arbejde hos Kemp & Lauritzen. 

Eftertragtede elektrikere 
Også distriktschef hos Caverion 
på Fyn Lars Nielsen medvirker i 
en video.

Ryan Dag Johan-
sen, elektriker  
og studerende  

på uddannelsen i 
energi teknologi:  

– Det værste, der 
kan ske, er, at du er 

blevet lidt klogere

– Selvfølgelig koster det pen-
ge at videreuddanne sine med-
arbejdere, men de er altid godt 
givet ud. Vi ser stærkt stigende 
krav til elektrikernes kompeten-
cer, siger Lars Nielsen. 

I den sidste video giver ud-
dannelseschef på Erhvervsaka-
demiet Lillebælt Hans James 
McDonald en rundtur og et lille 
indblik i studielivet og de fysiske 
rammer på et erhvervsakademi. 
Han forklarer, at elektrikerne er 
blandt de mest eftertragtede stu-
derende på akademiets tekniske 
uddannelser. 

– Vi kunne faktisk optage 
dobbelt så mange elektrikere, for 
vi kan afsætte dem alle. Uanset 
om de læser til installatør, auto-
mationsteknolog eller energi-
teknolog, så står de simpelt hen 
forrest i køen blandt dem, som 
virksomhederne vil have, lyder 
det fra uddannelseschefen i vi-
deoen. 

Du kan se alle videoerne på 
def.dk under fanen ’Efter- og vi-
dereuddannelse’ eller på DEF’s 
facebookside. 

Erling Jensen, afdelingsformand i DEF Fyn: – Vi rådgiver og 
 vejleder medlemmerne om deres uddannelsesmuligheder

Lars Nielsen, distriktschef i Caverion på Fyn: – Vi ser nogle  
stærkt stigende krav til elektrikernes kompetencer

Kim Kolding, fællestillidsrepræsentant i Caverion på Fyn: – Med 
forbedrede kompetencer følger der som regel også en højere løn

Hans James McDonald, uddannelseschef på Erhvervsakademiet  
Lillebælt: – Vi kan afsætte alle elektrikerne
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Jacob, 40 år

Jeg holder mig  
skarp på mit fag.
Har du tjek på dine muligheder for  
efter- og videreuddannelse?

Dansk El-Forbund kan hjælpe dig. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling, hvad 
der gælder i din overenskomst. Læs om dine uddannelsesmuligheder på def.dk


