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ErhvervsUddannelse for
Voksne (EUV)

Hvad kan den
faglærte
tandtekniker
En faglært tandtekniker kan
fremstille f.eks.

Tandtekniker
ServiceerhvervenesUddannelsesSekretariat

Proteser.
Enkeltkroner og broer i fuldkeramik
og metalkeramik.
Finerkroner.

Desuden kan tandteknikeren
fremstille apparaturer til
tandregulering samt fremstille alle
typer af restaureringer inden for fast
og aftagelig protetik - visse typer af
restaureringer ved hjælp af
CAD/CAM.

Hvor lang er
uddannelsen?
Uddannelsen til tandtekniker varer i
alt 4 år inkl. grundforløb.

Vejledende forløb

Grundforløb
GF1:
20
uger
GF2:
20
uger

Hovedforløb, trin 1

Hovedforløb, trin 2

Praktik

Profil
Tandtekniker
fast protetik

Praktik

Profil
Tandtekniker
fast protetik

Speciale
Aftagelig
protetik

Praktik

Speciale
Aftagelig
protetik

½ år

20 uger
Tandtekniker
aftagelig
protetik

½ år

20 uger
Tandtekniker
aftagelig
protetik

10 uger
Fast protetik

½ år

10 uger
Fast protetik

½ år

20 uger

½ år

20 uger

10 uger

½ år

10 uger

*) Grundforløb 1 er for elever, der lige har afsluttet folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen for senest et år siden.

Voksne over 25 år, skal gennemføre
erhvervsuddannelsen som et voksenforløb.
Der findes tre varianter, som i forskelligt
omfang forudsætter erhverveerfaring.
EUV1
For personer, der har mindst 2 års relevant
praktisk erfaring. Se bilag 1 i
bekendtgørelsen om erhvervsuddannelse
til tandtekniker (Bek. nr. 415 af
01.05.2018).
EUV1 er et rent skoleforløb.
Standardforløbet for at blive tandtekniker
er på 54 uger.
EUV2
For personer, der har mindre end 2 års
relevant erhvervserfaring eller har en
forudgående uddannelse. EUV2 er et
kombineret skole- og praktikforløb.
Standardforløbet for at bliver tandtekniker
er på 54 skoleuger.
EUV3
For personer, der ikke har relevant
erhvervserfaring. EUV3 er et kombineret
skole- og praktikforløb af samme varighed
som erhvervsuddannelsen for unge dvs. 4
år.
Ud over praktikken består EUV3 af
grundforløb 2, som er 20 ugers skolegang
og hovedforløbet, som er 60 ugers
skolegang.

EUX
For personer, der vil gennemføre uddannelsen
som en kombineret faglig og gymnasialuddannelse, er der mulighed for at vælge ”EUX”.
Varigheden for en uddannelse inkl. EUX er
4 år og6 måneder.
Praktikvirksomhed – godkendelse og
uddannelsesaftale
Uddannelsen gennemføres både på skole og i en
virksomhed. Eleven og virksomheden indgår en
uddannelsesaftale om gennem-førelse af
uddannelsen.

Løn
https://indberet.virk.dk/aubarbejdsgiver-udbetalinger
Overenskomster

Tandtekniker

Kriterier for godkendelse
http://www.susudd.dk/uddannelser/eud/tandtekniker/
virksomhed/

Virksomheden skal være godkendt til at kunne
varetage praktikuddannelsen for tandteknikerelever, før uddannelsesaftale indgås.
Vælger eleven en uddannelse inkl. EUX, skal
arbejdsgiver være indforstået med dette, da
praktikuddannelse bliver kortere.
Hvis virksomheden indgår aftale med en EUV1
elev, skal virksomheden ikke være godkendt.
At have elever
Virksomheden har ansvaret for den praktiske
del af uddannelsen. Det er vigtigt, at der er
ansatte, der behersker de grundlæggende
funktioner, som eleven skal gennemgå som et
led i den praktiske del af uddannelsen.
Desuden skal der være en praktikansvarlig
medarbejder, der har tæt kontakt til eleven.
Løn
Eleven skal have elevløn i henhold til
overenskomsten på området og virksomheden
modtager refusion, når eleven er på skole.

http://www.susudd.dk/uddannelser/eud/tandtekniker/
overenskomst/

Praktikvejledning
Hvilke skoler udbyder uddannelsen?

Praktikvejledning august 2019.pdf

NEXT Uddannelse København

Bilag til praktikvejl. Trin 1 Profil
aftagelig protetik – Trin 2 Speciale fast
protetik pr.-1. august 2019.pdf
Bilag til praktikvejl. Trin 1 Pofil fast
protetik Trin 2 Sprciale aftagelig
protetik pr. 1. august 2019.pdf
Om uddannelsen
SUS www.susudd.dk/
Bekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/
R0710.aspx?id=200918
Uddannelsesguiden
https://www.ug.dk/
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