
VEJLEDNING
Ønsker du vejledning eller hjælp til fx at finde en praktikplads er du altid velkommen til at 
kontakte os. Vi har løbende kontakt til virksomhederne og hjælper gerne med at finde den 
rette praktikplads til dig.

Ring eller skriv til:

Brian Lund - studievejleder
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
T 2542 4842 / M bml@herningsholm.dk

Ole Egemose - konsulent
Snedkernes Uddannelse
T 2032 6511 / M oe@snedkerudd.dk

Rasmus Abildgaard Holten - uddannelsesleder
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
T 2542 4522 / M raho@herningsholm.dk

DANSKE VIRKSOMHEDER BAKKER OP
Anerkendte, danske virksomheder er tilknyttet uddannelsen ”International Snedker”.
Og der kommer hele tiden flere til! 

B L I V  I N T E R N AT I O N A L
S N E D K E R

For dig
der vil 
skabe

HVORFOR SKAL DU VÆLGE 
INTERNATIONAL SNEDKER?
• Du får en stor oplevelse og gennemgår en personlig udvikling.
• Du får løn under hele din uddannelse og får betalt rejseomkostninger.
• Du får kendskab til produktion i udlandet.
• Du bliver bedre til sprog og får kendskab til en anden kultur.
• Du får joberfaring fra udlandet.
• Du får engelsk på D-niveau.

Læs om Mikkels ophold i 
Tanzania her: snedkerudd.dk

Klik på “International snedker”



HVORDAN BLIVER DU 
INTERNATIONAL SNEDKER?
Uddannelsen afvikles som de øvrige sned-
keruddannelser, men løftes op på et hø-
jere niveau ved at være suppleret med en 
række tiltag, der giver uddannelsen et in-
ternationalt tilsnit blandt andet udlands- 
ophold samt innovation og iværksætteri.

Vi samarbejder med en række virksom-
heder om at udbyde uddannelsen. Flere 
af virksomhederne har afdelinger i udlan-
det, hvor du kan komme til at afvikle hele 
eller dele af din praktik, og der er gode 
muligheder for praktikpladser.

Du får din almindelige elevløn og i for- 
bindelse med din praktik i udlandet får du 
dine rejseudgifter dækket.

UDLANDSTURE
Du kommer på et 4 ugers modul med ud- 
landsrejse og iværksætteri. På udlands- 
turen, som ligger efter afslutning af 
grundforløbet, tager den internationale 
klasse af sted sammen. 

Læs blogs fra tidligere ophold:
gå på travelblog.org og søg:
intlsnedker2019 
Læs også https://internationalsnedker.
webnode.dk.

VARIGHED
Uddannelsen til international snedker 
varer 3 år og 3-9 måneder.
Grundforløb, hovedforløb og praktik
Uddannelsen består af grundforløb og 
hovedforløb: Grundforløbet varer 20 uger 
og efter bestået grundforløb begynder 
du på hovedforløbet, som veksler mellem 
skoleophold og praktik i virksomheden. 
Der er i alt 6 skoleophold á 5 uger i hoved- 
forløbet. Mellem skoleopholdene er du i 
praktik i din virksomhed - en del af denne 
foregår i udlandet.

HVORNÅR STARTER DU?
Uddannelsen til international snedker 
starter hold to gange om året: i august og 
i januar. 

HVORDAN MELDER DU DIG 
TIL?
Tilmelding foregår via optagelse.dk Du 
skal tilmelde dig snedker eller maskin-
snedker og notere, at du er interesseret 
i det internationale forløb samt vælge 
hvilken skole, du ønsker at gå på.

Hvad er en international snedker?
Som international snedker får du en snedkeruddannelse med særligt 
fokus på sprog, innovation og interkulturel forståelse. En del af ud-
dannelsen foregår i udlandet – vi tager på udvekslingsophold i tre 
uger, og under din praktiktid skal du udstationeres med løn til en 
virksomhed i udlandet. Du kan tage uddannelsen som enten maskin-
snedker, møbelsnedker eller bygningssnedker. 

Læs om uddannelsen til
international snedker på

herningsholm.dk og 
snedkerudd.dk

HVAD ER OPTAGELSES- 
KRAVENE?
For at begynde på en erhvervsuddan-
nelse skal du have minimum 02 i dansk 
og matematik eller have en uddannel- 
sesaftale. 

SKAL DU HAVE EN AFTALE 
OM LÆREPLADS, INDEN DU 
STARTER?
Nej, det behøver du ikke. Mange finder 
først en læreplads, efter de er begyndt 
på uddannelsen.

ØKONOMI
Hvis du har en uddannelsesaftale med en 
virksomhed, får du løn på grundforløbet. 
Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, 
kan du søge SU på su.dk hvis du er 18 år.

TRANSPORT
Du kan bestille et ungdomskort på  
ungdomskort.dk.

SKOLEHJEM
Du har mulighed for at bo på skolehjem.

FREMTIDSMULIGHEDER
Du kan som snedker læse videre til f.eks.:  
produktionsteknolog, konstruktør eller 
ingeniør. Læs mere om disse uddannelser 
på ug.dk.

 - Møbel og design har altid været 
min interesse, og især det at form- 
give træ har fascineret mig. Så da 
muligheden kom, valgte jeg at følge 
snedkerdrømmen. Jeg drømmer om at 
have et lille værksted med en niche-
produktion eller at lave prototyper til 
møbeldesignere.

STINE DAHL -  AARHUS

Drømmen om 
et lille værk- 
sted

Læs blogs fra udlandsture - gå på 
travelblog.org og søg på intlsnedker2019

og  https://internationalsnedker.webnode.dk


