Alt om

Teater-, event- og
av-tekniker
på NEXT - for lærlinge

Indholdsfortegnelse

Klik på titlerne og læs mere

Skolen

1

Kontaktpersoner på teater-, event- og AV-teknikeruddannelsen

1

Skoledelen

1

Undervisningsfag på uddannelsen

1

Lærepladsen.dk

2

Planlægning af skoleforløb for lærlinge

2

Indkaldelser til skoleforløb

2

Skolevejledning

2

Skolebevis

2

Svendebrev

2

Mesterbesøg

2

Gaffeltruck-kurset

2

Sygemelding under skoleophold

2

Befordring

3

Særlig støtte til ordblinde og lærlinge med særlige behov

3

Lokalt uddannelsesudvalg

3

Uddannelsesordning, bekendtgørelse og lokale undervisningsplaner

3

Elevtilfredshedsundersøgelse

3

Røgfri skole

3

Følg os på de sociale medier

3

Privatlivspolitik for dig som lærling på NEXT

3

Velkommen til teater-, event- og AV-teknikeruddannelsen på NEXT Uddannelse København! Vi har her samlet en
række praktiske oplysninger, som vi håber kan hjælpe dig på vej.

Skolen
Undervisningen foregår på vores skole, som ligger på Rebslagervej 11 på Nørrebro.

Kontaktpersoner på teater-, event- og AV-teknikeruddannelsen
For det pædagogiske: Birgitte Høygaard Larsen, uddannelsesleder, bhl@nextkbh.dk, 35 86 39 10
For det administrative: Tina Møller, uddannelseskoordinator, timo@nextkbh.dk, 33 88 07 53
Mail til uddannelsesaftaler: uddannelsesaftale@nextkbh.dk

Skoledelen
Hvis du er ordinær lærling, skal du 4 gange i skole á 10 uger per gang. Hvis du er over 25 år og har fået en afkortning af
din uddannelse, er du euv-lærling og skal færre uger i skole. Skemaet her viser, hvor mange uger du skal i skole på hvert
hovedforløb, afhængigt af hvilken type lærling (ordinær eller euv) du er.
1. hovedforløb

2. hovedforløb

3. hovedforløb

4. hovedforløb

Ordinær

10 uger

10 uger

10 uger

10 uger

EUV

6 uger

10 uger

10 uger

10 uger

Undervisningsfag på uddannelsen
AV-teknik

MIDI

Dekoration, træ og maling

Musik

Digitaliseret teknisk tegning

Musik for eventteknikere

Digital kommunikation basic

Praktisk gennemførsel i TEA-branchen

El og elektronik

Produktionsforståelse

Event – lyd

Præsentationsplatforme

Event – lys

Projektgennemførsel

Faglig kommunikation

Rigning

Fremstilling af kulisser, rekvisitter og dekorationer

Sceneteknik

Gaffeltruck

Scene-, stand- og lokationsteknik

Kommunikation og samarbejde

Stil- og idéhistorie

Lyd

Teater – lys

Lydteknik

Valgfag

Lysteknik

3D, visualisering og animation
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Lærepladsen.dk
Du har som lærling adgang til www.lærepladsen.dk. Her kan du se, hvornår dine forskellige skoleforløb starter og slutter.
Du kan også se dit fravær og få et overblik over nuværende og tidligere uddannelsesaftaler og meget mere.

Planlægning af skoleforløb for lærlinge
Når vi har modtaget en uddannelsesaftale eller et tillæg til en uddannelsesaftale, så registrerer vi den og planlægger på
forhånd alle uddannelsens skoleophold. På Lærepladsen.dk kan du se alle de planlagte skoleophold.

Indkaldelser til skoleforløb
Du vil modtage en indkaldelse til de kommende skoleforløb i e-Boks ca. 4 uger før hvert skoleforløb starter. Indkaldelsen
vil indeholde en oversigt over de fag, du har på skoleforløbet, og andre praktiske oplysninger.

Skolevejledning
Efter hvert skoleforløb laver skolen en skolevejledning, som vi sender til dig og din arbejdsgiver i e-Boks. Skolevejledningen er en bedømmelse med karakterer for de fag, du har modtaget undervisning i på det skoleforløb, du lige har afsluttet.

Skolebevis
Når alle fag på uddannelsen er bestået, og hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve er bestået, får du et endegyldigt skolebevis.

Svendebrev
Det rigtige svendebrev bliver lavet af det faglige udvalg som dokumentation for at du har opnået kompetence for uddannelsen. Du modtager svendebrevet i forbindelse med afslutningen af din uddannelsesaftale.

Mesterbesøg
På hvert skoleforløb er der normalt en visning, hvor også din mester inviteres.

Gaffeltruck-kurset
Da NEXT ikke selv har ret til at afholde gaffeltruck-kurset, vil det foregå på TEC, som også står for at indkalde dig. Kommer du for sent den første dag, kan du ikke gennemføre kurset. Det er generelt meget vigtigt at møde op alle dage, da vi
under alle omstændigheder betaler for kurset. For at få dit truckkort, skal du også huske at medbringe dit kørekort eller en
lægeattest, der bevidner, at du kan få truckkort.

Sygemelding under skoleophold
Ved sygdom skal du kontakte din læreplads og fortælle dem at du er syg. Du skal også melde dig syg i Studica-appen,
som du henter til din smartphone i App Store eller Google Play. Søg efter Studica for at hente appen. Under sygdom skal
vi dagligt modtage en sygemelding fra dig. Du kan registrere din sygemelding mellem kl. 00.00 - 8.30.
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Befordring
Bor du mere end 10 km væk fra skolen, får du befordringsgodtgørelse, som bliver udbetalt af din arbejdsgiver. Beregningen bliver foretaget ud fra billigste offentlige transport.

Særlig støtte til ordblinde og lærlinge med særlige behov
Hvis du har behov for særlig støtte, skal du kontakte vores studievejledere. Det er vores vejledere, der sørger for, at du får
den rette hjælp og ret til særlige forhold i forbindelse med eksamen. Læs mere på vores hjemmeside her eller generelt om
støtten her.

Lokalt uddannelsesudvalg
Som lærling kan du få indflydelse på din uddannelse ved at vælge en repræsentant til dit lokale uddannelsesudvalg. Du
kan også selv stille op og blive valgt. Læs mere her.

Uddannelsesordning, bekendtgørelse og lokale undervisningsplaner
Du finder links til den nyeste uddannelsesordning og bekendtgørelse her. De lokale undervisningsplaner finder du her.

Elevtilfredshedsundersøgelse
En gang årligt afholdes der en elevtilfredshedsundersøgelse, der skal finde ud af om du og dine medstuderende trives på
jeres uddannelse. Du vil blive inviteret til at deltage, hvis du er i skole, når undersøgelsen finder sted. Læs mere her.

Røgfri skole
På NEXT har vi røgfri skoletid. Det betyder, at hverken lærlinge eller ansatte må benytte nogen former for tobaksvarer,
snus eller e-cigaretter i skoletiden – heller ikke hvis de forlader skolens område i løbet af dagen. Med røgfri skoletid ønsker vi at skabe et sundt og bæredygtigt uddannelsesmiljø, hvor færre unge begynder at ryge og flere kvitter røgen.

Følg os på de sociale medier
NEXT Uddannelse København er på Facebook, Instagram og LinkedIn. Find os, følg os, og få alle de gode historier om
vores uddannelser.

Privatlivspolitik for dig som lærling på NEXT
På skolens hjemmeside kan du læse om, hvordan skolen behandler dine personoplysninger jf. databeskyttelsesloven. Du
finder vores privatlivspolitik her.
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