
       

 

Oplysningsskema  
Marine- og snescootermekaniker uddannelsen 

Udd Nr: 202215 

 

Virksomhedens navn 
 

Indehaver/direktør 
 

Adresse 
 

Post nr. 
 

By  

Tlf. nr. 
 

CVR. 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  
Ønsker godkendelse til (antal) 

Marine- og sne- 
scooter mekaniker 

  

 
 

 

Dato og underskrift 

For virksomheden: 
 
 
__________   ________________________________________________________________ 
 

 



Oplysninger om uddannelsen 

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde uddannelsens praktikmål.  
  
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
  
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.   
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave.  

  

  Ofte Sjældent Aldrig 

Bådmekaniker, trin 1 (Bådassistent)       

1. Installation af motorer, skruer og propeller       

2. Kontrol- og reparation af transmissionssystemer       

3. Kontrol og reparation af propeller, -aksler og kardanled       

4. Arbejdsopgaver med 2-takt påhængsmotorer       

5. Arbejdsopgaver med 4-takt påhængsmotorer       

6. Kontrol af batterier og omskiftersystemer       

7. Arbejde med vinteropbevaring af motorer       

8. Fremstille mindre konstruktioner i træ og glasfiber til motorinstallationer reparationsopgaver       

Bådmekaniker, trin 2       

Hydraulik       

9. Diagramlæsning, styring af ror og trim på motorer og flaps       

Benzin- og dieselmotor       

10. Kontrol og reparation af bådmotorer, herunder cylinder-tæthedsmålinger, fejlfinding på motorens 
indvendige komponenter, samt kontrol og reparation af køle- og smøresystem 

      

11. Kontrol og justering af snescooterens transmission    

12. Kontrol og reparation af benzinanlæg       

13. Reparation af karburator- og tændingssystemer       

14. Fejlfinding og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg       

15. Reparation af motorstyringsanlæg       

Elektrisk forsyning og forbrugere       

16. Kontrol og reparation af starter og generator       

17. Kontrol, fejlfinding og reparation af lys og lanterner       

18. Montering, fejlfinding og reparation af ankerspil, bovpropeller og lænsepumper       

19. Kontrol og reparation af 230 volt installationer       

Komfort og sikkerhedsudstyr       

20. Montering og fejlfinding på navigationsanlæg       

21. Kontrol, fejlfinding og reparation af komfort og sikkerhedsudstyr       

22. Reparation af airconditionanlæg, motor- og kabinevarmere       

23. Udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på F-gasanlæg i fritidsbåde       

Outboard og Inboard motor       

24. Arbejdes der hovedsageligt med påhængsmotor i virksomheden       

25. Arbejdes der hovedsageligt med Indenbords motor i virksomheden       

26. Arbejdes der hovedsageligt med Snescooter/ Atv i virksomheden       

 


