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Bliv blikkenslager

Gode  
jobmuligheder  

i hele landet



En blikkenslager er en håndværker, som er spe-
cialiseret i udendørs blikarbejde på bygninger og 
facader. Blikkenslagere skaber solide og holdbare 
løsninger til glæde og gavn for vores arkitektur og 
byggeri – typisk i naturmaterialer som zink, kobber 
og aluminium.

Arbejdsopgaverne i blikkenslagerfaget er meget 
forskellige og kan foregå på parcelhuse, kirker, 
 museer eller helt store og moderne lejligheds-  
og erhvervsbyggerier.

Eksempler på arbejdsopgaver:
•  Fremstilling og opsætning af tagrender  

og nedløbsrør

•   Inddækning af skorstene, kviste, karnapper  
og skotrender

•  Oplægning af tage i blik

•  Forarbejdning og montering af blik på facader

•  Opsætning af sternindækning og murafdækning

Blikkenslagerfaget er et håndværk med stolte 
traditioner, der kan føres tilbage til middelalderen. 
I dag er blikkenslagerfaget et moderne fag, hvor 
der udvikles nye maskiner og ny teknologi, der 
letter arbejdsgangene og fører til nye muligheder. 
CNC-maskiner og elektrisk false- og bukkeværktøj  
er fx blevet en del af hverdagen for en blikkenslager.

Gode jobmuligheder
Danmark kommer til at mangle omkring 70.000 
faglærte de kommende år – deriblandt blikkensla-
gere. Der er derfor rigtig gode muligheder for at
komme i job.

Bliv selvstændig 
Det kan være, du allerede nu har en drøm om et liv 
som selvstændig? Med et svendebrev som blik-
kenslager fra VVS-energiuddannelsen er der gode 

muligheder for at starte eget blikkenslagerfirma og 
blive selvstændig. 

Et godt springbræt til at læse videre VVS-energi-
uddannelsen åbner op for adgang til flere videre-
gående uddannelser. Du kan f.eks. læse videre til

•   Byggetekniker

•   Installatør

•   Bygningskonstruktør

4 gode grunde til at blive blikkenslager:

•   Skab synlige resultater, der kan ses  
og nydes i mange år

•   Lær et solidt håndværk

•   Få et afvekslende job ude i det fri

•   Gode jobmuligheder og god løn

Uddannelsen som blikkenslager er en del af 
VVS-energiuddannelsen, hvor du efter et 
grundforløb kan vælge at specialisere dig som 
blikkenslager og VVS. Uddannelsen er en kombi-
nation af praktisk og teoretisk undervisning på en 
erhvervsskole og praktik i en eller flere virksom-
heder. Når du vælger specialet ”Blikkenslager og 
VVS” tager uddannelsen i alt 4 år.  

Grundforløb 1 – hvis du går i 9. eller 10. klasse
Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller 
hvis det er mindre end et år siden, du blev færdig, 
så begynder du på grundforløb 1, som varer 20 
uger. Her vælger du en fagretning, og du lærer en 
gruppe af uddannelser at kende og får vejledning 
og inspiration. Først ved afslutningen på forløbet, 
skal du beslutte dig for, hvilken erhvervsuddan-
nelse, du vil forsætte på.

Grundforløb 2 – hvis du er under 25 år,  
og det er mere en 2 år siden, du afsluttede  
9. eller 10. klasse
Hvis du allerede har en praktikaftale med en 
virksomhed, eller det er mere end 2 år siden, du 
afsluttede 9. eller 10. klasse, kan du starte direkte 
på grundforløb 2.

EUV – hvis du er over 25 år
Hvis du er over 25 år, når du begynder din 
VVS-energiuddannelse, gennemfører du din 
uddannelse som Erhvervsuddannelse for Voksne 
(EUV). Kontakt studievejledningen på din lokale 
erhvervsskole for mere information om EUV.

Blikkenslagere gør en synlig forskel Spændende job med muligheder Uddannelsens opbygning

Mulighed  
for elevløn  
under hele  

uddannelsen

Mød Camilla

“Jeg får total optur af at komme ud 
på nogle af de gamle bygninger - og 
være med til at restaurere dem.”

CamillaMalthe
“Man får lov til at bruge kroppen. 
Jeg kan godt lide at gå ude og 
lave noget, der ser godt ud.”

Mød Malthe

Læs mere på  
blivblikkenslager.dk


