Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 2/2008
Reform af struktøruddannelsen, 2 nye pjecer om uddannelse, Reaktion på Kloaksektionens
skrivelse om Kommunernes håndtering af anmeldelse eller færdigmeldelse af kloakarbejde,
Danske Kloakmestres seminarier i november 2008.
Reform af struktøruddannelsen – nu med mulighed for ansættelse af kloakrørlæggerlærlinge
Anlægsstruktøruddannelsen, der har en varighed af minimum 3 år og 11 mdr., har i
indeværende kalenderår oplevet en fremgang på 50 % i forhold til samme tidsrum i 2007.
Samtidig er der sket en reform af erhvervsuddannelserne, der betyder, at struktøruddannelsen
er blevet opdelt i to trin. En ændring som kan få stor betydning for kloakmestrevirksomheder.
Tin 1 vil fremover give en jobprofil, der benævnes ”Kloakrørlægger”, og vil give kompetence som
rørlægger – altså den praktiske godkendelse til at måtte udfører lægning af kloakrør og
reetablering af belægninger mv. Længden for Trin 1 uddannelsen er på mellem 1½ år og 2 år
inkl. grundforløbet og 2 x 5 ugers skoleophold. I en autoriseret kloakmestervirksomhed må
medarbejderen herefter selvstændigt udfører kloakarbejde.
Kloakrørlæggeren kan eventuelt på et senere tidspunkt indgå en ny lærlingekontrakt, og
uddanne sig videre til anlægsstruktør. Det sidste ”modul” benævnes trin 2 og har en varighed på
ca. 2 år. Udover forskellige fag såsom belægning på avanceret niveau og
arbejdsmiljøuddannelsen, sker der også en udvidet undervisning på kloakområdet samt
aflæggelse af den praktiske kloakmesterprøve
Da kloakmestrefirmaerne nu har fået mulighed for at bruge erhvervsuddannelserne – herunder
betaling af medarbejdere under uddannelse med almindelige lærlingelønninger – skal
Kloaksektionen stærkt opfordre til, at firmaerne nu får uddannet mange kloakrørlæggere.
Yderligere oplysninger søges på fagets hjemmeside www.blivinstruktoer.dk.
2 nye pjecer om uddannelse
”Tag en lærling – tips og gode råd til hvordan du kommer godt i gang” samt ”Den gode læreplads
– gode råd fra unge lærlinge” er to pjecer, der netop er blevet udarbejdet af Dansk Byggeri og
det faglige fællesudvalg.
Pjecen ”Tag en lærling” orienterer i generelle vendinger om det at have en lærling – herunder
godkendelse af lærested, ferieregler og prøveperiode samt typer af uddannelsesaftaler.
Vil du se en elektronisk udgave af ”Tag en lærling”-pjecen kan du aktivere ordet pjece.
”Den gode læreplads – gode råd fra unge lærlinge” orienterer om det at have en lærling set ud
fra lærlingene sted. Det drejer sig om, hvordan firmaerne rekrutterer og tiltrækker lærlinge,
hvordan de introduceres til firmaet og hvordan mester og svende opsætter rammer, udstikker
linjerne samt udviser gensidig respekt og ansvar.
Vil du se en elektronisk udgave af ”Den gode læreplads”-pjecen kan du aktivere ordet pjece.

Reaktion på Kloaksektionens skrivelse til kommuners håndtering af anmeldelse eller
færdigmeldelse af kloakarbejde
Som vi orienterede om i sidste nyhedsbrev, har Kloaksektionen udarbejdet en skrivelse, som vi
har sendt til samtlige kommunalbestyrelser, tekniske udvalg i kommunerne samt de tekniske
forvaltninger.
Vil du se en elektronisk udgave af skrivelsen kan du aktivere ordet skrivelse.
Vi har modtaget positiv og konstruktiv kritik fra nogle af modtagerne, men også negative ytringer.
Et gennemgående element i kritikken er, at rigtig mange kloakmestre heller ikke efterlever
autorisationsloven ved ikke at anmelde eller færdigmelde et kloakarbejde.
Den udfordring vil vi i Kloaksektionen tage op henover den kommende vinter. Fra
Kloaksektionens side har vi et ønske om at bevare kravet om autorisation – således, at vi sikre,
at de kloakopgaver der udføres er forankret og følger gældende lovgivning. Manglende an- og
færdigmeldelse er en underminering af autorisationskravet, som vi ikke vil og kan tolerere –
derfor husk at indsende an- og færdigmeldelser.
Danske Kloakmestres seminarierække i november 2008
Efter aftale med Danske Kloakmestre vedhæftes hermed deres orientering om seminarierækken
”Afløbstekniske problemstillinger fra kloakmestrens hverdag” samt tilmeldingsmulighed. Hvis der
sker en samlet tilmelding fra Kloaksektionens medlemmer (ikke nødvendigvis til samme
mødedato), vil prisen for deltagelse blive reduceret med 10 %. Uden rabat udgør prisen 1.200,00
kr. ekskl. moms pr. person.
Jeres tilmelding kan sendes til hhk@danskbyggeri.dk med tydelig angivelse af navn,
virksomhed, adresse, by/postnr., telefon- og mobilnr. samt hvilket seminar der ønskes deltagelse
i. Bemærk betingelserne for tilmeldinger, udeblivelser eller afbud. Kloaksektionen vil pålægge et
administrationsgebyr ved udeblivelse eller ved for sent afbud på 300,00 kr. ekskl. moms udover
de 1.200,00 kr. ekskl. moms.
Vil du se en elektronisk udgave af orienteringen af seminariemøderækken og
tilmeldingsmuligheden kan du aktivere ordet seminar.
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Sektionsmedlemmer der ikke har oplyst deres e-mailadresse, vil i en periode modtage
nyhedsbrevet pr. post Eventuelle henvisninger i nyhedsbrevet kan blive eftersendt ved
henvendelse til Kloaksektionens sekretær. Eftersendelsen vil ske samlet 1 gang i kvartalet.
Det henstilles at sektionsmedlemmerne snarest belejligt oplyser deres e-mailadressen til
Kloaksektionens sekretær.
I løbet af 2009 vil nyhedsbrevet udelukkende blive udsendt elektronisk.
Kontaktmuligheder til Kloaksektionen
Kloaksektionens formand Jørn Berner Pedersen kan træffes på mobil 21 24 34 54 eller emailadresse: email@bernerpedersen.dk.
Kloaksektionens sekretær Hans Henrik Kristensen kan træffes på tlf. 72 16 02 92 eller emailadresse: hhk@danskbyggeri.dk

