AU i Hygiejne og rengøringsteknik
Formål
Under uddannelsen lærer den studerende at planlægge, analysere og udvikle metoder til
at gøre rent samt at tilrettelægge kommende arbejdsopgaver og kontrollere udført arbejde.
På uddannelsen lærer den studerende, hvordan man starter egen virksomhed.
Desuden skal uddannelsen sætte den studerende i stand til at undervise i hygiejne og
rengøringsteknik.
Målgrupper for uddannelsen
Da rengøringsbranchen netop er meget bred, er målgruppen til en akademiuddannelse
også forskellig fra sektor til sektor.
På hospitaler vil en akademiuddannelse være relevant for: Serviceassistenter,
kvalitetsmedarbejdere, rengøringsinstruktører, funktionsledere, teamledere,
tillidsrepræsentanter, koordinatorer – pleje og service og planlægningsmedarbejdere
I private rengøringsselskaber er det relevant at sende følgende medarbejdere på
uddannelse: Teamledere, serviceassistenter, planlægningsmedarbejdere,
undervisere/trænere, serviceledere, administratorer
I den kommunale rengøringsdrift vil en akademiuddannelse være relevant for:
Serviceassistenter, tilsynsassistenter, planlæggere og teamledere
Deltagerforudsætninger
En relevant erhvervsuddannelse eller grunduddannelse for voksne eller
Studentereksamen eller lignende eller
En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående eller
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
Der kan gives dispensation ud fra en konkret vurdering.
Varighed
Man kan vælge at tage et eller flere moduler efter eget valg. Man kan også tage hele
uddannelsen, som kan gennemføres på ca. 3 år på deltid og har et omfang på 60 ECTSpoint. 60 ECTS point svarer til et års studie på fuld tid.
Niveau
Der er tale om en akademiuddannelse, der er en deltidsuddannelse for voksne på kortere
videregående niveau
Offentlig støtte for folk i arbejde
Hvis uddannelsen udbydes over en kort periode på 8,3 uger eller mindre, er der mulighed
for at søge SVU som en kompensation. Støtten er pt. kr. 652,- pr. dag man er
væk fra sin arbejdsplads pga. uddannelsen. Læs mere om SVU på www.svu.dk
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Uddannelsen består af
 Obligatorisk del: 40 ECTS-point
o Hygiejne- og rengøringsteknologi – grundlæggende (10 ECTS-point)
o Hygiejne- og rengøringsteknologi – udvidet (10 ECTS point)
o Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser (10 ECTS
point)
o Rengøringsledelse og kommunikation (10 ECTS-Point)
 Valgfri del/specialisering. Her vælges enten to moduler á 5 ECTS eller et á 10
ECTS 10 ECTS-point
 Afgangsprojekt: Selvvalgt emne inden for uddannelsens faglige område (10 ECTSpoint)
Kommende udbud i dagtimerne
Efterår 2014: Hygiejne og rengøringsteknologi – grundlæggende. Datoer: 28.08, 11.09,
25.09, 09.10, 23.10, 06.11, 20.11, 27.11, 04.12. Eksamen 11.12
Forår 2015: Hygiejne og rengøringsteknologi – grundlæggende. Udbydes som kort forløb
hvortil der kan søges SVU. Datoer: 14.04, 21.04, 28.04, 05,05, 12.05,
19.05, 26.05 og 02.06. eksamen 09.06
Forår 2015: Hygiejne og rengøringsteknologi – udvidet. Datoer: 12.02, 26.02, 12.03,
26,03, 09,04, 23,04, 07.05, 21.05, 04.06, eksamen 18.06
Foruden ovenstående vil der fremadrettet blive udbudt følgende:
Efterår 2015: Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser
Forår 2016: Rengøringsledelse og kommunikation
Efterår 2016: Valgfri del/specialisering. Her vælges enten to moduler á 5 ECTS eller et á
10 ECTS-point
Forår 2017: Afgangsprojekt: Selvvalgt emne inden for uddannelsens faglige område
Indledningsfag i matematik og/eller kemi er en mulighed, og er ment som et tilbud til dem,
som kunne trænge til en genopfriskning. 30 lektioner pr indledningsfag.
Datoer for indledningsfagene i 2014: 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09, 07.10, 21.10,
28.10, 04.11 og 11.11. Kemi om formiddagen og matematik om eftermiddagen
Eksamensbevis udstedes ved bestået eksamen
Spørgsmål kan rettes til konsulent Kaj Reiter, 5076 2669, kare@easj.dk,
ErhvervsAkademi Sjælland, Campus Roskilde, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde
Tilmelding: På https://www.easj.dk/kursuskalender/ Vælg uddannelse i højre side.
Sted: ErhvervsAkademi Sjælland, Campus Roskilde, Maglegårdsvej 8, 4000
Roskilde
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