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DANSK EL-FORBUND 
DEN RIGTIGE FAGFORENING 
FOR ELEKTRIKERE

Dansk El-Forbund er et fagforbund med stolte traditioner og en 
lang historie. Her er vi stolte af vores fag og ikke mindst af vores 
forening. 

Forbundet dækker et bredt spektrum af fagområder inden for el. 
Vi dækker blandt andet områder inden for energi, installation, 
kommunikation, sikring, alarm og processtyring.  

Der er flere forhold, der gør Dansk El-Forbund til noget særligt. Vi 
beskæftiger os først og fremmest med elektrikernes fag. Ledelse 
og de kongresvalgte forbundssekretærer har elektriker-baggrund − 
og har derfor kompetence og knowhow til at varetage elektrikernes 
interesser og fagets udvikling.

Blandt andet har vi været med til at udvikle en ny elektrikeruddannelse, der imødekommer 
fagets kontinuerlige udvikling. Derudover har vi konstant fokus på at udvikle videre- og 
efteruddannelsesområdet, så kursusudbuddet matcher behovene.

I nærværende brochure kan du læse mere om Dansk El-Forbund og om, hvad vi som fagforbund 
kan gøre for dig og elektrikerfaget.
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ABA
automatiske 

brand alarmeringssystemer 

AVA
varslingssystemer 

ARS
automatiske 

rum slukningssystemer

Vi tilbyder dig 
den support, du behøver

Hos os er "alt inklusive":

Alt det på skrift – projektering, tegninger, 
dokumentation og instruktion

Kontakten til myndighederne – myndigheds-
behandling og tilslutning til Beredskab

Support, levering af komponenter, idriftsættelse og 
overdragelse 

Vi er en samarbejdspartner med anlæg for tryghed 
– din og slutkundens. Kontakt os og få en god 
aftale om levering af anlæg nu.

Bliv klædt på til installation af brand- og varslingsanlæg

Autronica Fire and Security
Industriholmen 17-19

2650 Hvidovre

36 86 96 00
info@autronicafire.dk
www.autronicafire.dk
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Vi arbejder for at:

• forbedre arbejdsvilkårene og organisere 
alle, der er beskæftiget inden for 
forbundets virkeområde, for herigennem 
at varetage medlemmernes interesser på 
arbejdsmarkedet og i samfundet.

• sikre, at alle er overenskomst- 
eller aftaledækket og varetager 
forhandlingsretten med henblik på 
at forbedre medlemmernes løn-, 
uddannelses-, pensions- og sociale vilkår.

• bevare demokrati og medindflydelse på 
virksomhederne.

• sikre medlemmerne det bedst mulige 
grundlag for at opnå kompetencegivende 
grund-, efter- og videregående 
uddannelser.
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FORBUND SIDEN 1904
Dansk El-Forbund blev stiftet den 1. januar 1904. Samfundet og teknologien har 
siden da gennemgået en markant forandring. Måden at gøre tingene på er anderledes 
i dag end for mere end 100 år siden. Teknologien er blevet styrende på de fleste 
arbejdspladser – både i form af automatiserede anlæg og energieffektivisering samt 
brug af hjælpemidler som tablets og smartphones.  

Den konstante udvikling betyder, at vi som fagforbund er nødt til at følge med og flytte os 
i takt med faget. Derfor holder vi os konstant ajour med arbejdsmarkedet og sørger for 
at være på forkant.

Ser vi dog på El-Forbundets grundlæggende formål, så er der heldigvis ikke meget, der 
har ændret sig siden 1904. Vores primære opgave er stadig at sikre medlemmernes  
løn- og arbejdsforhold.
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Vi kender dit håndværk, taler dit sprog og sørger for, 
at du aldrig løber tør for hverken varer, teknisk support 
eller efteruddannelse. Vi kalder det godt hjulpet. 
Se mere i videoen på lemu.dk/godthjulpet

GODT HJULPET 
FORDI VI OGSÅ ELSKER 
DET DU LAVER



NORDJYLLAND

MIDTJYLLAND

ØSTJYLLAND

LILLEBÆLT

SYDJYLLAND

FYN

STORSTRØM

VESTSJÆLLAND
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11 AFDELINGER  
FORDELT OVER 
HELE LANDET
Hovedkontoret ligger i København, men 
for at være så tæt på medlemmerne som 
muligt har vi 11 lokalafdelinger placeret 
strategisk i hele landet. Herfra hjælper 
og rådgiver vi vores medlemmer lokalt.

BORNHOLM

NORDSJÆLLAND

KØBENHAVN
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Vil du dygtiggøre dig i brancher, som skriger efter kvalificeret arbejdskraft med teknisk 
snilde, så har du muligheden på KTS. 
Hos os kan du efteruddanne dig inden for fag som industriteknik og procesoperatør. 

Du har også mulighed for at tage hele uddannelser, der, afhængigt af dine nuværende 
kompetencer, kan give merit og dermed forkorte uddannelseslængden. 

BLIV ENDNU DYGTIGERE

Læs mere om efteruddannelse 
på kts.dk/kurser

Læs mere om merit på 
kts.dk/erhvervs-uddannelse

eller kontakt vejleder 
Morten Damgaard for mere info: 

30303368 / mdan@kts.dk
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MERE END KABLER. MERE END SMART.
Hos nkt cables producerer vi ikke kun kabler. Vi producerer også et bedre arbejdsmiljø for elektrikere og el-installatører  
gennem udvikling af innovative værktøjer, der forenkler arbejdsgange og sparer tid. F.eks. vores QADDY® tromlevogn,  
der i ét snuptag minimerer tunge løft og installationstid. nkt cables er mere end kabler, mere end smart.

www.nktcables.dk

DET KAN
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KOM I KONTAKT MED  
DIN LOKALE AFDELING

NORDJYLLAND
Hadsundvej 184 
9000 Aalborg 
Tlf.: +45 96 31 86 00 
E-mail: nordjylland@def.dk

MIDTJYLLAND
Banetoften 54 
7500 Holstebro 
Tlf.: +45 97 41 33 55  
Tlf.: +45 86 43 82 46 
E-mail: midtjylland@def.dk

ØSTJYLLAND
Rymarken 4, 3. sal 
8210 Aarhus V 
Tlf.: +45 86 75 25 00 
E-mail: ostjylland@def.dk

LILLEBÆLT
Jens Grøns Vej 20 
7100 Vejle 
Tlf.: +45 76 42 43 50 
E-mail: lillebelt@def.dk

SYDJYLLAND
Sallingsundvej 6B 
6715 Esbjerg N 
Tlf.: +45 75 13 39 66 
E-mail: sydjylland@def.dk

FYN
Helgavej 22 
5230 Odense M 
Tlf.: +45 66 12 52 05 
E-mail: fyn@def.dk

VESTSJÆLLAND
Borgerdiget 18 
4000 Roskilde 
Tlf.: 46 30 42 50 
E-mail: vestsj@def.dk

STORSTRØM
Torvestræde 7 
4760 Vordingborg 
Tlf.: +45 55 37 42 18 
E-mail: storstrom@def.dk
 

KØBENHAVN
Tikøbgade 9 
2200 København N 
Tlf.: +45 35 86 50 00 
E-mail: kbh@def.dk

NORDSJÆLLAND
Ndr. Jernbanevej 16A, 1. sal 
Postboks 112 
3400 Hillerød 
Tlf.: 48 22 01 60 
E-mail: nordsj@def.dk

BORNHOLM
Fabriksvej 1 
3700 Rønne 
Tlf.: 56 95 70 82 
E-mail: bornholm@def.dk
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DINE FORDELE SOM MEDLEM 
Medlemskab af Dansk El-Forbund er dit sikkerhedsnet, så du trygt kan udføre dit daglige 
arbejde uden at skulle bekymre dig om dine rettigheder. Samtidig giver det dig mulighed for at 
styrke din viden og faglighed gennem deltagelse i spændende netværk med andre kollegaer på 
tværs af områder inden for din branche.

VI KAN HJÆLPE DIG 
    WWW.EUCS J .DK

OVERVEJER DU AT BLIVE
ELEKTRIKER?
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Kringelborg Allé 7 ●  DK 4800 Nykøbing F.  
Tel. +45 54 888 888  ●   E-mail: celf@celf.dk ●  www.celf.dk www.servodan.dk 

Lysstyring DEr hoLDEr

Et medlemskab giver dig:

• Grundlæggende rettigheder i dit arbejdsliv gennem 
overenskomsterne

• Et forbund, der er specialiseret og fokuseret på at forsvare 
dine rettigheder og overenskomster

• Rådgivning omkring dine fremtidige arbejdsvilkår

• Hjælp, hvis du bliver uenig med din arbejdsgiver

• Fokus på både grunduddannelse og løbende efteruddannelse

• Mulighed for at deltage i et fagligt fællesskab og få 
indflydelse på indholdet i overenskomsterne

• Et spændende medlemsblad otte gange årligt med faglige, 
sociale, politiske og personlige historier

• En overenskomstreguleret ansættelse, der bl.a.  
giver dig ret til efteruddannelse

• Hjælp, hvis du rammes af sygdom eller ledighed

• Rådgivning omkring pension

… og meget mere.  
Scan QR-koden, og læs mere  
om Dansk El-Forbund.
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FLERE MEDLEMS-
FORDELE
Dansk El-Forbund er medlem af LO Danmark, hvilket er 
et ekstra sikkerhedsnet for dig. Derudover tilbyder vi 
gruppelivsforsikring og fritidsulykkeforsikring. Du kan også 
få en billig forbundsindboforsikring og andre rabatter på 
forsikring hos Alka. Med dit LO Plus-kort, der også fungerer 
som medlemskort hos Dansk El-Forbund, får du også en 
lang række kontante rabatter og fordele i hele landet. 

Vi afvikler løbende faglige arrangementer, fyraftensmøder 
og netværksgrupper både lokalt og på landsplan. 

Scan QR-koden, og find kommende 
arrangementer i din lokalafdeling.

Drømmer du om at blive EL-installatør?
Vil du gerne projektere, installere og 
varetage driften af systemer inden 
for stærkstrømsteknik?

Kunne du tænke dig at lære om elek-
troteknik samt forsynings- regulerings- 
og installationsteknik?

På uddannelsen for installatør stærk-
strøm bliver du nemlig uddannet til 
selvstændigt at arbejde med oven-
stående emner. Det er en teoretisk ud-
dannelse, hvor undervisningen veksler 
mellem forelæsninger, opgaveløsning 
og projektarbejde.

www.eamv.dk • Gl. Landevej 2 • 7400 Herning • +45 9627 5700 • +45 9627 5799 • eamv@eamv.dk

Læs mere på

www.eamv.dk
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»  Vi tænker bag facaden    
»  Vi er sammen om  

branchens fremtid    
»  TEKNIQ – installatørernes 

organisation

Annonce.indd   1 14/10/2015   13.52
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INDMELDELSE
Du kan blive medlem af Dansk El-Forbund på flere måder. 
Du kan blandt andet henvende dig i den lokale afdeling, 
som ligger i det område, hvor din arbejdsplads er. Du 
kan også vælge at indmelde dig elektronisk eller printe 
indmeldingsblanketten og sende den retur per post.  

Læs mere om, hvordan du bliver medlem,  
på def.dk. Du kan komme direkte ind på 
siden ved at scanne QR-koden.

HVORFOR SKAL DU 
BLIVE MEDLEM?
Gennem vores lange historie har vi opnået mange gode resultater for medlemmerne. Et 
arbejde, vi fremover vil forsætte, så der bliver ved med at være ordentlige arbejdsforhold og 
høj faglig standard i hele el-branchen. Vi håber, at du kan se fordelene ved at være medlem og 
måske har lyst til at tage aktiv del i arbejdet som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.
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Hos Lumiere 
får du altid 

den bedste vejledning 
og de bedste 

produkter til den helt 
rigtige pris.

Alt i LED-belysning 
og bluetooth control

- det nye sort.

Lumiere 
dækker ethvert

belysningsbehov
- både ude og inde
- til virksomheden, 

butikken, boligen og 
til offentlige byggerier

Scan QR-koden, 
bestil vort nyeste katalog 

online og få en gratis gave med 
 max. 1 gave pr. person

www.lumiere.dk



EN GOD OVERENSKOMST 
SIKRER DINE 
ANSÆTTELSESFORHOLD
Det faglige grundlag i enhver fagforening er overenskomsten. Det er i overenskomsten, 
reglerne for løn, opsigelse, barsel, kørsel, arbejdstid, lærlinge, pension, uddannelse, 
tillidsvalgte med mere bliver aftalt. 

Overenskomsten er også med til at fastlægge en lang række andre aftaler for 
forbundets medlemmer. Det kan eksempelvis være sundhedsordning, pensionsvilkår, 
uddannelsesfond, teknologi, opmåling af arbejde, arbejdsmiljøforhold og mange andre 
forhold og situationer, der har indflydelse på dit professionelle liv som elektriker.

At arbejde i akkord er også en del af vores 
overenskomst. Vil du vide mere om vores 

akkordsystem, så kontakt din lokale afdeling.
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- Nyhed i 2016: kursus i det nye SB 
- 2-dages LED-kurser 
- L-AUS-kurser 
- IT/data-kurser  

Vi tilbyder individuelt tilpassede IV-kurser inden for 
el, automatik og data m.m, priser fra 5.900 kr. 

Check dine muligheder 
Kontakt Per Andersen på tlf. 21 52 36 07  
eller mail pfa@tradium.dk for yderligere  
oplysninger eller tilmeld dig på  
tradium.dk/el-data-kurser

FIND DIT NÆSTE
KURSUS HOS TRADIUM 

www.tradium.dk

06/10/15   14.53

OK overenskomster  
sikrer dig en række goder: 
Løn, pension, ekstra ferie, 

barsel, videre- og 
efteruddannelse.
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ARBEJDE I UDLANDET 
De almindelige overenskomster træder ud af kraft, når du arbejder 
i udlandet. Det er derfor vigtigt, at du inden rejsen laver en aftale 
med din arbejdsgiver om vilkårene for arbejdet. Er du i tvivl om 
noget, så tag fat i din lokale afdeling inden afrejse. Bemærk de 

særlige forhold for arbejde i Norge.
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DANSK EL-FORBUND HAR 
CA. 70 FORSKELLIGE 
OVERENSKOMSTER
Liste over et udvalg af vores overenskomster:
• Elektrikeroverenskomsten mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund (DEF)

• Industriens overenskomst mellem DI og CO-Industri

• Industriens funktionær-overenskomst mellem DI og CO-Industri

• Alarm- og Elektriker-overenskomsten mellem DI II(VABA) og DEF

• Elinstallations-overenskomst mellem Arbejdsgiverne og DEF

• Arbejdsgiverne og Dansk Metal / 3F / Blik og rør – tiltrådt af DEF

• BOA/Statoil Raffinaderiet og Dansk El-Forbund / Dansk Metal

• COOP Danmark og Dansk El-Forbund / Dansk Metal

• Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk El-Forbund / Dansk Metal

• DONG Energy offshore – DI og CO-industri

• DSB – Dansk El-Forbund og andre håndværksforbund

• DSB Vedligehold A/S – Dansk El-Forbund og andre håndværksforbund

• El-overenskomst mellem Dansk Byggeri / Dansk El-Forbund

• Faglærte-overenskomsten mellem DI II (HTS) og Dansk El-Forbund / Dansk Metal

• Hess Danmark (offshore) mellem Hess og Dansk El-Forbund / Dansk Metal

• KL (kommuner og regioner) mellem KL og en række forbund

• Staten – mellem staten og en række forbund

• Mærsk Olie og Gas – og Dansk El-Forbund / Dansk Metal

• Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (DI II) og Dansk El-Forbund / Dansk Metal

• Miele A/S og Dansk El-Forbund

Samt flere landsdækkende og lokale overenskomster.
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VI VIL IKKE SOCIAL DUMPING
Vi kan og vil ikke acceptere, at mennesker misbruges og samtidig bruges til at undergrave 
vores medlemmers rettigheder i overenskomsten. Vi vil ikke være med til, at lønnen trykkes, 
arbejdsvilkårene forringes, og at hele grundlaget for et stolt og traditionsrigt fag undergraves.

Dansk El-Forbund bruger rigtig mange økonomiske og menneskelige ressourcer på at 
overenskomstdække udenlandske virksomheder og køre faglige sager, når medarbejdere bliver 
snydt. Vi arbejder derudover på konstant at påvirke de politiske partier til at afsætte midler, 
så der kan gøres en myndighedsindsats på området, for bl.a. at dæmme op for omfattende 
svindel med skat og moms.
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Vi uddanner Danmarksmestre

Skovsbovej 43
5700 Svendborg
Tlf +45 7222 5700
www.svend-es.dk

Er du klar til den 
nye elektriker-
uddannelse?
Det er vi.
Vi udbyder mange forskellige 
moduler, som vi skræddersyr til 
lige præcis DIN uddannelse.

Vi er klar til at vejlede dig.
Se mere på www.svend-es.dk. 
Du er også velkommen til at 
kontakte skolen.
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VI ARBEJDER AKTIVT FOR 
ET BEDRE ARBEJDSMILJØ
I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljø-
organisation, som omfatter alle ansatte i virksomheden, og hvor der skal vælges en arbejds-
miljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt alle ansatte i virksomheden.

Hvis den valgte arbejdsmiljørepræsentant ikke allerede har den obligatoriske 
arbejdsmiljøuddannelse, skal han/hun gennemføre uddannelsen inden tre måneder efter 
valget. Derudover skal arbejdsgiver hvert år tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten supplerende 
arbejdsmiljøuddannelse på minimum halvanden dag inden for det første år. Dansk El-Forbund 
tilbyder også kurser og konferencer for arbejdsmiljørepræsentanter.

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Alle virksomheder med ansatte skal afholde mindst én årlig arbejdsmiljødrøftelse. Denne 
drøftelse foregår mellem arbejdsgiveren og arbejdsmiljørepræsentanten. Har virksomheden 
ikke en arbejdsmiljørepræsentant, skal drøftelsen foregå mellem arbejdsgiveren og ansatte.

Du kan læse mere om indholdet i arbejdsmiljødrøftelsen på  
Arbejdstilsynets hjemmeside – www.at.dk
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Dansk El-Forbund har 
et tæt samarbejde med 
arbejdsgiverne for at 
forebygge skader.
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DET RUMMELIGE 
ARBEJDSMARKED
Har du svært ved at klare dit arbejde på grund af sygdom eller 
arbejdsskade, er der flere muligheder for, hvordan du kan blive 
på arbejdspladsen.

Udgangspunktet for at fastholde en medarbejder i 
virksomheden trods nedsat arbejdsevne er, at virksomheden 
og medarbejderen begge ønsker at fastholde et 
ansættelsesforhold. Det kan dog i de fleste tilfælde 
være nødvendigt med ændringer i form af ny arbejdstid, 
andre arbejdsfunktioner og/eller en anden indretning af 
arbejdspladsen med mere. 

Arbejdsfastholdelse betyder altså ikke nødvendigvis 
fastholdelse i samme job på samme vilkår som tidligere. 

Fastholdelse kan ske gennem den almindelige personalepolitik, 
herunder sygefraværspolitik, brug af sociale kapitler i 
overenskomsterne, fleksjob, skånejob, omskoling og 
seniorpolitik, samt muligheder i den sociale lovgivning. Er du i 
tvivl, så kontakt din lokalafdeling.

Kontakt:  
Studieleder  

Kim Mathiesen 
tlf 50 76 27 79  

e-mail kima@easj.dk 

Er du elektriker, og kunne du 
tænke dig flere udfordringer og 
mere ansvar i dit arbejde? Med 
en uddannelse til el-installatør 
kan du blive leder eller  
selvstændig. 

Vi tilbyder også fjernundervisning.

BLIV AUTORISERET 
EL-INSTALLATØR  

Tæt på dig. Tæt på job.

EASJ.DK
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Det er nemt at få overblik over din  
og din families økonomiske situation 
ved pensionering, sygdom eller død. 
På blot en halv time kan du med 
Pensionstjek sikre at din opsparing 
og forsikringer passer til dine og din 
families behov. 

Læs mere på sampension.dk/
pensionstjek

Få tjek på 
pensionen
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DIN PENSION
Medlemmer af Dansk El-Forbund er omfattet af en pensionsordning gennem den overenskomst, 
de er ansat efter.

Der kan være variation i den måde, pensionsselskaberne dækker medlemmerne på. 
Grundlaget for dækningen er de enkelte pensionsselskabers bestyrelsers vedtagelser på 
baggrund af de midler, der indbetales – og organisationernes holdning til, hvad der skal lægges 
vægt på ved pensionsordningerne. Pensionen indeholder typisk:

• Alderspension

• Invalidepension

• Kritisk sygdom

• Dødsfaldssum

Rybners Kursuscenter tilbyder efteruddannelse på højt niveau i et styrings- og reguleringscenter.  
Vi anvender avanceret udstyr, som lever op til kravene inden for industrien samt olie/gas og vind branchen.

Vi kan tilbyde efteruddannelse inden for: 
  Regulering og Instrumentering af procesanlæg – med specialkurser til olie/gas-industrien
  PLC og Pneumatik
  ATEX og L-AUS – også som e-learning 
  Hydrauliksystemer
  Hydraulikteknik, offshore-kraner – blandt andet specialudviklede kurser til specifikke kraner
  Boltspænding

Vi tilrettelægger også kurser efter virksomheders behov.  
Blandt andet har vi arrangeret et kursus i level transmitters i samarbejde med eksterne specialister. 

Se mere på www.rybnerskursuscenter.dk eller kontakt os.

Efteruddannelse med faglig tyngde

Rybners Kursuscenter 
Spangsbjerg Møllevej 72  
6700 Esbjerg 

Tlf. 7913 4511
www.rybners.dk 
info@rybners.dk
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Hvis du vil vide mere om din pensionsordning eller om pension generelt,  
så kontakt dit pensionsselskab for mere information.

DET ER EN FORDEL AT SAMLE DIN PENSION
Hvis du har pension flere forskellige steder, kan det godt betale sig at samle  

dem ét sted, så du undgår at skulle betale for administration i flere selskaber. 
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VI TAGER HÅND OM 
VORES LÆRLINGE
Dansk El-Forbund arbejder på at sikre dig basale rettigheder på 
arbejdsmarkedet. Det gør vi bl.a. gennem overenskomster, der sørger 
for, at du får en hurtigt stigende lærlingeløn, en uges ekstra ferie, 
hurtigere ret til forsikring, pensionsordning med mere.

Endvidere er det os, der har indflydelse på den viden og kunnen, 
du får gennem din uddannelse. Vi samarbejder med TEKNIQ om at 
udvikle elektrikeruddannelsen, så den løbende bliver tilpasset de 
ændringer, der sker i branchen og dermed sikrer, at du får de rette 
kompetencer med dig.

Overenskomster er ikke noget, der er kommet af sig selv. I Dansk El-
Forbund kæmper vi medlemmernes sag for at sikre fortsat udvikling 
og gode arbejdsforhold for både lærlinge og udlærte.
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Ny elektrikeruddannelse
Elektrikeruddannelsen er den næstmest populære erhvervsuddannelse. For at holde niveauet højt 
og uddanne kompetente elektrikere har Dansk El-Forbund og TEKNIQ i tæt samarbejde udviklet en 
ny elektrikeruddannelse, der trådte i kraft 1. august 2015 og omfatter alle lærlinge, der påbegynder 
deres uddannelse denne dag eller senere.

Den nye uddannelse blev etableret for at imødekomme den konstante udvikling i branchen.

Læs mere om den nye  
elektrikeruddannelse på  
elektrikeruddannelsen.dk

Elektrikeruddannelsen er en erhvervsuddannelse, der består af en kombination af skoleperioder og 
praktik. Uddannelsen varer 4-4½ år og består af et grundforløb på 20 uger, tre hovedforløb, praktik og 
en svendeprøve. Skoleperioderne udgør i alt 55-60 uger, og praktikugerne udgør 148-168 uger. 

VI TÆNKER  
BAG 
FACADEN
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Hvad er EUX?

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial 
uddannelse, der svarer til en HF. Det betyder, at den studerende 
både får et svendebrev og adgang til videregående uddannelser 
på én og samme tid.

EUX er en god mulighed for dem, som ønsker sig en erhvervs-
uddannelse, hvor der også lægges vægt på det fagteoretiske. 
Det er en krævende uddannelse for dem, som vil og kan! 

Hvad er EUV?

Hvis du er over 25 år, når du påbegynder din 
elektrikeruddannelse, skal du gennemføre ErhvervsUddannelse 
for Voksne – EUV. Uddannelsestiden er her kortere, 
afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund og hidtidige 
erhvervserfaring. Kontakt din erhvervsskole for mere 
information.

Du kan også læse mere om fagets 
uddannelsesmuligheder på evu.dk

En uddannelse for flere målgrupper:

• En 4-4½ årig elektrikeruddannelse  
bygget op omkring 28 valgfrie moduler

• En 4½-årig talentelektrikeruddannelse  
med 5 valgmoduler 

• En 5-årig EUX-elektrikeruddannelse  
med 4 valgmoduler 

• En 3-årig elektrikeruddannelse for unge,  
der har en gymnasial baggrund
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BLIV KLOGERE  
HELE LIVET
EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE LØNNER SIG

I en branche, hvor måden at gøre tingene på konstant er i udvikling, er det vigtigt at holde øjne og ører 
åbne og sørge for at holde sig opdateret, så ens kompetencer bliver ved med at være skarpe.

Dansk El-Forbund har konstant fokus på at udvikle efteruddannelsesområdet, så kursusudbuddet 
matcher medlemmernes behov. 

I de senere år er der gennemført en større oprydning i udbuddet af efteruddannelseskurser. Samtidig 
er antallet af dage på de enkelte kurser reduceret. Det skal bidrage til, at flere kan få tid til at tage 
på et efteruddannelseskursus samtidig med, at kurset bliver mere spændende og intensivt, så man 
hurtigere kan komme til at bruge det nye, man har lært på kurset.

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER 

Akademiuddannelser henvender sig til voksne, der har en erhvervsuddannelse inden for et relevant 
fagområde eller en gymnasial uddannelse. I alle tilfælde skal du også have erhvervserfaring. 
Akademiuddannelserne kan tages enten som deltids- eller fuldtidsuddannelse. 

LÆS OM VORES UDDANNELSER 
PÅ KEA.DK/TEKNIK
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KARRIERERÅDGIVNING 
Hos Dansk El-Forbund står vi klar til at hjælpe dig med rådgivning om 
karriere og at træffe valg, som er rigtige for dig i en given situation. 

Vi kan vejlede dig om, hvilke kurser, der er relevante for dig – og om, hvor 
du kan tage dem. Vi afholder desuden en række medlemsaftener med 
forskellige temaer, bl.a. teknologi, hvor du kan få mere information om 
den udvikling, der sker i branchen. 
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PRØV JOBMULTIMETERET 
Jobmultimeteret er dit personlige værktøj til 
kompetenceafklaring, uddannelsesplanlægning, 
jobsøgning og karrierestrategi. 

Du kan gå ind på Jobmultimeteret på def.dk  
eller scanne QR-koden og komme direkte til  
siden, hvor du skal logge på. 
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Louis Poulsens belysningsfilosofi tager  
udgangspunkt i tre begreber: 
”Funktion + Comfort + Atmosfære”.
Tilsammen danner de fundamentet 
for vores unikke og holdbare 
kvalitetsprodukter og belysnings-
løsninger. www.louispoulsen.com
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-18° till +105°
Scotch® Super 33+™

• Universal selvslukkende elektrisk isolations vinyl tape  
• Modstandsdygtig over for UV og mange kemikalier  
• Kan anvendes nedgravet eller i sollys  
• Er smidig og kan strækkes omkring emnet  
E-nummer: 0054007061328
19mm x 20m

3M Electrical

3M A/S - 3M Electrical - www.3M.dk/el

Få en GRATIS rulle Scotch® Super 33+. 
Gå ind på www.3M.dk/super33 eller scan QR kode.

0 054007 061328

HJEMMESIDE 
ANNO 2016
I 2016 introducerer vi en ny hjemmeside, som vil  
være din genvej til mere information om Dansk El-Forbund.

Derudover vil vi anbefale dig at følge os på Facebook,  
hvor vi løbende bringer historier fra det virkelige liv.

Scan QR-koden, og kom direkte  
ind på vores Facebook-side.
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FAGBLADET ELEKTRIKEREN
Elektrikeren er vores medlemsblad, hvor du kan læse mere om elektrikernes arbejdspladser 
og branchens udvikling. Bladet udkommer otte gange om året og handler udelukkende om 
elektrikerfaget.

I fagbladet skriver vi om sikkerhed og miljø, teknik, ungdomsstof, uddannelse og 
efteruddannelse, fagpolitik, arbejdsmarkedspolitik og meget mere. Bladet indeholder 
journalistiske nyheder, reportager, interviews og baggrundsartikler samt debat og aktuel 
orientering fra Dansk El-Forbund. 

HOLD DIG OPDATERET  
Tilmeld dig vores  
nyhedsbreve Online og  
Forsyningen på def.dk 

Online indeholder informationer rettet 
mod tillidsvalgte. Forsyningen er et 
nyhedsbrev, der orienterer mere bredt.
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BLIV INSTALLATØR 
MED ET OCEAN AF EKSTRA MULIGHEDER

Tag en professionsbachelor som maskinmester på Maskinmesterskolen København og bliv fuldt kvalificeret 
til at arbejde som elinstallatør, samtidig med at du åbner døren til et ocean af ekstra muligheder.  

Erhvervslivet har nemlig brug for dygtige folk, der kan forene teori på højt niveau med solid praktisk 
erfaring. Så risikoen for, at du bliver arbejdsløs, når du er færdig, er ikke stor. 

Hvad enten der kommer til at stå elinstallatør, produktionsplanlægger, energikonsulent, arbejdsleder eller 
noget helt femte på dit visitkort, kommer du til at spille en afgørende rolle i den daglige drift og vedligehold 
af tekniske anlæg og installationer.  

Læs mere om maskinmesteruddannelsen og Maskinmesterskolen København på www.msk.dk



ELEKTRIKERFAGET 
ER ET UNGT FAG
Overalt i el-branchen arbejder der mange yngre mennesker. Derfor har Dansk El-Forbund et 
vigtigt arbejde med at fastholde de unge i faget og organisere dem, så de også har mulighed 
for at vidensdele på tværs af områder. 

Vi tror på, at de unge kan lære de ældre en del om faget, lige såvel som de ældre kan 
lære fra sig. Derfor gør vi en indsats for, at de unge kommer meget mere på banen ude på 
arbejdspladserne.

BLIV AKTIV I DANSK  
EL-FORBUND UNGDOM 
I Dansk El-Forbund Ungdom – som også hedder ’Forbundets Lærlinge- og Ungdomsudvalg’ – har 
vi en masse aktiviteter og arrangementer for vores unge medlemmer. Vi har et ungdomsudvalg, 
som ungdommen selv vælger på deres årsmøde, hvor de i fællesskab beslutter, hvad 
ungdomsarbejde skal bestå af. Ungdommen arrangerer blandt andet udlandsture og kurser i 
hele landet, hvor både det faglige og sociale er i højsædet. Ungdommen har også sin egen app, 
som blandt andet giver let og hurtig adgang til alle ungdommens aktiviteter.

Læs mere på def.dk – eller scan QR-koden,  
og kom direkte ind på siden om Dansk El-Forbund Ungdom.
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DET GLOBALE NETVÆRK
Elektrikerfaget er et internationalt fag, hvor nye tiltag og måder at gøre tingene 
på kan vidensdeles på tværs af grænserne. I Dansk El-Forbund er vi medlem af 
en række globale organisationer, hvor vi kan udveksle erfaringer og på den måde 
optimere faget efter bedste evne.

Vi er blandt andet medlem af NEF (Nordisk El Føderation) og Global Power Trade 
Unions, som er et netværk af el-fagforeninger i hele verden. 
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Tilmeld dig vores nyhedsbrev på  
lifeison.lk.dk/nyhedsbrev

Besøg det nye LK.dk
LK Installatørkataloget er kommet i nye rammer og nyt design på www.lk.dk
Brug det som dit online værktøj på computer, tablet og mobil.
Find information om alle vores produkter og løsninger uanset, hvor du er.

Online viden og inspiration 
for dig og dine kunder

Få viden og vind Apple iPad Air 2 64GB 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så får du genveje til produktnyheder, 
tekniske vejledninger, uddannelse med meget mere. 
Vi trækker lod blandt alle tilmeldinger d. 20. februar 2016 om 1 styk  
Apple iPad Air 2 64GB Wi-Fi i guld. Værdi: 4.599 kr. Vinderen får direkte besked pr. mail.

Apple  
iPad Air 2  
64GB Wi-Fi  
i guld



VI VIL SKABE VÆRDI 
GENNEM TEKNISKE 
LØSNINGER
Sammen med TEKNIQ har vi udviklet en fælles vision for elbranchen i 2022. 
Formålet med visionen er at sætte en fælles retning for udviklingen af branchen, 
som kan danne grundlag for vores fælles initiativer. Visionen er blevet til gennem 
en række workshops med inddragelse af TEKNIQs medlemsvirksomheder og 
medlemmer fra Dansk El-Forbund.

VISIONEN

I 2022 skal elbranchen være en større og mere betydningsfuld branche. Branchen 
skal være kendetegnet ved at skabe høj værdi gennem tekniske løsninger i alle 
dele af samfundet. Sammen arbejder vi for at:

• Styrke og udvikle elektrikeruddannelsen 

• Optimere produktiviteten i elbranchen

• Fælles branding af elbranchen
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Elbranchen skal udvikle sig fra pri-
mært grundlæggende elinstallationer 
til en branche med virksomheder og 
medarbejdere med mere forskellige 
specialer og forretningsmodeller.
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