Akademiuddannet
I hygiejne og rengøringsteknik

Der er tale om en akademiuddannelse, som er en deltidsuddannelse for voksne på
kortere videregående niveau. Som akademiuddannet har du bestået en kortere
videregående uddannelse, på niveau med en laborant, fødevareteknolog eller
procesteknolog.

Hvad handler uddannelsen om
Kort fortalt handler uddannelsen om at lære at planlægge, analysere og udvikle metoder til at
gøre rent samt at tilrettelægge kommende arbejdsopgaver og kontrollere udført arbejde.
På uddannelsen lærer man at starte egen virksomhed.
Desuden skal uddannelsen sætte den studerende i stand til at undervise i hygiejne og
rengøringsteknik.

Hvem henvender uddannelsen sig til
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

Adgangskrav
En relevant erhvervsuddannelse eller grunduddannelse for voksne,
en studentereksamen eller en eksamen på samme niveau som de nævnte og 2 års relevant
erhvervserfaring

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
ECTS-point. 60 ECTS point svarer til et års studie på fuld tid.

Nedenfor er tegnet en skitse, der illustrerer uddannelsesforløbet
Uddannelsesforløb, grundmodel
Mulige indledningsfag
Kemi
Matematik
Start på akademiuddannelsen i Laboratorie- og bioteknologi
Hygiejne- og rengøringsteknologi – grundlæggende
Hygiejne- og rengøringsteknologi– udvidet
Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser
Rengøringsledelse og kommunikation
Valgfri del/specialisering. Her vælges enten to moduler á 5 ECTS eller et á 10 ECTS
Afgangsprojekt: Selvvalgt emne inden for uddannelsens faglige

Du er nu Akademiuddannet
Indledningsfagene
Er ment som et tilbud og kan være til stor hjælp, hvis man ikke har, eller det er længe siden, at
man har beskæftiget sig med emnerne.

Undervisningsform
Klasseundervisning med praktiske øvelser samt selvstudier. Hvert modul afsluttes med et tilbud
om eksamen.

Eksamen
Hvert modul afsluttes med et tilbud om eksamen. Det er en forudsætning,
at man går til eksamen og består, for at få et eksamensbevis og for at blive Akademiuddannet.

Se beskrivelserne af fagmodulerne her:
http://www.easj.dk/wp-content/uploads/2014/02/hygiejne-og-rengoringsteknik-fagmoduler.pdf

Varighed pr modul
Hvert modul er enten planlagt som et kort sammentrængt forløb på 8 uger inklusiv eksamen eller
fordelt over en længere periode på 14-16 uger. Hvert modul har typisk 60 lektioner med
konfrontationsundervisning + eksamen.

Praktiske oplysninger
Sted: Erhvervsakademi Sjælland, Campus Roskilde, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde
Tilmelding: https://www.easj.dk/kursuskalender/. Nu er du på siden med tilmelding. Nu skal du i
højre side vælge uddannelse (Hygiejne og rengøringsteknik) og sted (Roskilde). Så skulle du være
på rette sted og kan vælge det eller de moduler du gerne vil tilmeldes. Klik på titlen og fyld ud.
Yderligere oplysning kan fås hos konsulent Kaj Reiter, 5076 2669, kare@easj.dk

