
Oplysningsskema  
Karosserismede uddannelsen 

 

Virksomhedens navn  

Indehaver/direktør  

Adresse  

Post nr.  By  

Tlf. nr.  GER. nr.  

 

 Kontaktperson  Direkte tlf. nr.   
 

 

 e-mail adr.  
 

 

 

Beskæftigede: Antal 

Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør)  

Medarbejdere med svendebrev inden for fagområdet eller med tilsvarende kvalifikationer  

Vil virksomheden kunne tilbyde lærlinge tilfredsstillende uddannelses- og 
oplæringsforhold (herunder miljøforhold)? Ja        Nej  

 

 
Lærlinge Godkendt til (antal) Ønsker godkendelse til (antal) 

Karosserismed   

 

 

Dato og underskrift 

For virksomheden: 
 
 

__________   ________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Til brug for udvalgets vurdering af virksomhedens muligheder for uddannelse af lærlinge 
 bedes skemaet udfyldt og returneret til: 

 
Jern- og Metalskolen  

Postboks 29, 3900 Nuuk 
telefon 34 86 00 • fax 32 20 23  • e-mail jm@jernmetalskole.gl • www. jernmetalskole.gl 

 
 
 

 



Arbejdsfunktioner i virksomheden for 
karrosserismedeuddannelsen                                     Ofte 

 

Opretning og opbygning 

 
Sjæl- 
Dent     Aldrig 

• Opretning af bulede karrosseridele således at reparerede områder 
opfylder autolakerers forventninger i forhold til videre forarbejdning 
og lakering. 

   

• Anvender spartelmaterialer og tin i forbindelse med opretningen, og 
har viden om behandling af metal og lakoverflader før og efter påfø- 
ring af materialerne. 

   

• Problemløser, planlægger og udfører arbejdsopgaver ved reparation 
af trafikskadede køretøjer, med anvendelse af rettebænk og special- 
værktøjer. 

   

• Tilrettelægger og gennemfører et arbejdsforløb i forbindelse med 
opbygninger på køretøjer 

   

Svejsning 
• Udfører under vejledning arbejdsopgaver med sammenføjning af 

karrosseridele, ved anvendelse af svejsning og lodning. 
   

Reparation af kunststofdele 
• Planlægger og udfører arbejdsopgaver ved reparation af skadede 

kunststofdele, der indgår i køretøjer. 
   

Skarring 
• Udfører under vejledning arbejdsopgaver med fremstilling af repara- 

tionsstykker til køretøjers karrosseri. 
   

• Planlægger og udfører arbejdsopgaver, hvori der indgår skarringer i 
forbindelse med delvis udskiftning af karrosseridele. 

   

Sammenføjningsteknik 
• Problemløser, planlægger og gennemfører arbejdsopgaver hvor der 

anvendes produkter indeholdende epoxy og isocyanater. 
   

Udmåling og fejlfinding på karrosseri og hjulophæng 
• Problemløser, planlægger og udfører arbejdsopgaver, ved udmåling 

og fejlfinding på karrosseri og hjulophæng. 
   

Af- og påmontering af komponenter 
• Planlægger og udfører arbejdsopgaver i forbindelse med af- og på- 

montering samt reparation af autoruder. 
   

• Planlægger og udfører arbejdsopgaver ved af - og påmontering af 
komponenter i forbindelse med reparation eller opbygning af 
køretøjer 

   

Skadesanalyse og -opgørelse 
• Problemløser, planlægger og udfører arbejdsopgaver ved analyse og 

vurdering skaders omfang på skadede køretøjer. 
   

 

Bemærkninger:   
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