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Velkommen til teknisk designeruddannelsen 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 i Emdrup, som ligger på Tuborgvej 177. Her går der fortrinsvis lærlinge inden for 
de industrielle fag. Vi er på skolen i gang med at oprette et nyt elevråd, så ønsker du at være en aktiv del af det sociale 
miljø på skolen, eller har du mod på at komme med bud på forbedringer, så bliv en del af elevrådet – kontakt Nynne Par-
vang på elevraadindustri@nextkbh.dk for at høre mere.  
 

Kontaktpersoner på teknisk designeruddannelsen 
 For det pædagogiske: René Egelund Bøggild, uddannelsesleder, regb@nextkbh.dk, 33 88 06 63 
 For det administrative: Karen Christiansen, uddannelseskoordinator, industriadm@nextkbh.dk, 33 88 07 52 
 Mail til uddannelsesaftaler: uddannelsesaftale@nextkbh.dk  

 

Skoledelen 
Hvis du er ordinær lærling, gennemgår du den fulde uddannelsestid. Hvis du er afkortet lærling, fordi du på grund af ud-
dannelses- eller erhvervserfaring har fået en afkortning af din uddannelse, skal du færre uger i skole. Skemaet her viser, 
hvor mange uger du skal i skole på hvert hovedforløb, afhængigt af hvilken type lærling du er. 
 

 1. hovedforløb 2. hovedforløb 3. hovedforløb 4. hovedforløb 
Ordinær lærling  10 uger 10 uger 10 uger 10 uger 
Afkortet lærling  10 uger 10 uger 10 uger 6 uger 

  

Undervisningsfag på uddannelsen 
 Anlægsteknik B&A 

 Anvendelse af GIS I 

 Beregning og konstruktion 

 Bygningsdetaljer 

 Bygningskonstruktion og prisoverslag B&A 

 Digitale tvillinger i industriel produktion 

 Dokumentstyring 

 Engelsk 

 Formgivning og design 

 Forsyningsledninger 

 Fremstilling af teknisk tegning B&A 

 Konstruktioner i 3D-CAD: Plade, rør og stål 

 Kvalitet og bæredygtighed 

 Kvalitetsstyring B&A 

 Maskindetaljer 

 Maskinteknisk konstruktion og beregning 

 Matematik 

 Parametrisk 3D-CAD 

 Planlægning, formidling og samarbejde i projekter 

 Prisberegning og beregning af materialeforbrug 

 Projekt Teknisk dokumentation B&A 

 Scanning og 3D printing 

 Styrkeberegning i 3D-CAD 

 Teknisk dokumentation 

 Teknisk innovation 

 Visualisering og animation 

 Virtual reality – Augmented reality 

 3D-afbildninger af bygninger B&A 

mailto:elevraadindustri@nextkbh.dk
mailto:regb@nextkbh.dk
mailto:industriadm@nextkbh.dk
mailto:uddannelsesaftale@nextkbh.dk
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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 alle 
uddannelsens skoleophold på forhånd. 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. Skolevejlednin-
gen 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 ende-
gyldigt skolebevis. 
 

Svendebrev 
Det originale svendebrev bliver lavet af det faglige udvalg som dokumentation for at du har opnået kompetence for uddan-
nelsen. 
 

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. 
  

Befordring  
Bor du mere end 10 km væk fra skolen, får du befordringsgodtgørelse, som bliver udbetalt af din arbejdsgiver. Beregnin-
gen 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.

http://www.l%C3%A6repladsen.dk/
https://nextkbh.dk/vejledning/sps
https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende
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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. 
 
 
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. 
 

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 øn-
sker vi at skabe et sundt og bæredygtigt uddannelsesmiljø, hvor færre unge begynder at ryge og flere kvitter røgen.  
  

Følg os på de sociale medier   
Din skole har sin egen Instagram - @nextindustri – hvor du kan følge med i, hvad der rører sig på skolen. NEXT Uddan-
nelse København er desuden 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.   

https://emu.dk/eud/undervisningsmiljoe/trivselsmaaling
https://iu.dk/udvalg/lokale-uddannelsesudvalg/
https://iu.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/erhvervsuddannelser-og-specialer/teknisk-designer/
https://nextkbh.dk/om-next/kvalitet/undervisningsplaner
https://www.facebook.com/nextkbh/
https://www.instagram.com/nextkbh/?hl=da
https://www.linkedin.com/school/next_uddannelse_k%C3%B8benhavn/mycompany/
http://www.nextkbh.dk/privatlivspolitik/elever
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