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Den jydske Haandværkerskole   www.djhhadsten.dk 

Køletekniker - en uddannelse til fremtiden

Bliver du køletekniker, får du en uddannelse med stor indfly-
delse på din hverdag – blandt andet omkring fødevaresund-
hed, infrastruktur og alment velbehag. Alle vore fødevarer 
holder sig bedst og længst under opbevaring ved den rette 
temperatur. Både kulde og varme har indflydelse på det gode 
liv, når vi bruger klimaanlæg og varmepumper for at øge 
vores velfærd. Og uden køl kan store dataanlæg ikke fungere.

Køleteknikere arbejder med konstruktion, installation, ved-
ligehold og reparation af køle-, varmepumpe-, data-, server- 
og klimaanlæg. Som køletekniker arbejder du selvstændigt 
og med ansvar. Det er almindelig kendt, at køleteknikere er 
godt lønnede, og at der er gode forudsætninger for at få ar-
bejde. Har du lyst til at rejse, kan du også bruge uddannelsen 
i udlandet.

Læretiden veksler mellem skoleundervisning og praktikun-
dervisning i en eller flere virksomheder. I modellen herunder 
er fordelingen mellem skole og praktik vist.

Har du ikke indgået uddannelsesaftale før start på grundforlø-
bet, hjælper vi dig gerne med at få kontakt til en virksomhed 
eller starte skolepraktik.

Under uddannelsen lærer du:
  Køleteknik 
  Elteknik og styring
  At arbejde med kobber og stål
  At anvende elektronik og netværk til regulering  

og overvågning
  At dimensionere og installere køleanlæg
  At lave eftersyn på køleanlæg

Uddannelsen er også alment dannende,  
derfor har du fag som:

  Matematik
  Fysik og kemi
  Engelsk

  Dansk

Økonomi
Har du en uddannelsesaftale, betaler virksomheden din løn. 
Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du få SU. 
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Køletekniker- og køleasssistentuddannelserne
Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleforløb 
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Praktikperiode           Skoleforløb, H: Hovedforløb GF: Grundforløb



facebook.com/djhhadsten.dk

24-timersskolen
På Den jydske Haandværkerskole er faglokaler og værksteder 
åbne døgnet rundt, så når du og dine kammerater får lyst 
til at afprøve en ide, kan I bare gå i gang uanset tidspunkt. 
Undervisningen på Den jydske Haandværkerskole bygger 
på tillid og gensidig respekt. Derfor kan vi tilbyde den åbne 
24-timersskole, hvor miljø og samvær med andre er vigtigt. 
En blanding af bo-, uddannelses- og fritidsmiljø gør skolen til 
en helhed i din hverdag.

Har du brug for hjælp til læsning, lektier eller vil du finde en 
sparringspartner på et projekt, kan du besøge Learning Cen-
ter. Der er åbent hver dag efter skoletid.

Skolehjem 
Har du langt til skolen, kan du bo på vores skolehjem. I vores 
seks værelsesblokke tilbyder vi i alt 594 sengepladser fordelt 
på fortrinsvis dobbeltværelser. Alle har adgang til skolens 
netværk.

Skolehjemmet er din base i hverdagen. Her kan du i fæl-
lesskabet deltage i en række aktiviteter i fritiden: fodbold, 
fitness eller hop i den udendørs swimmingpool. Mød andre 
elever i Caféen til brætspil eller fodbold på storskærm. I Un-

derground finder du gamerroom, biograf og stillezonen First 
Class. Her er også mulighed for at dyste ved bordtennisbor-
det, vaske tøj og få hjælp med lektierne.
Du kan også være med i diverse udvalg eller elevrådet.

Når du bor på skolehjemmet, får du 3 daglige måltider i vores 
bistro.

Beliggenhed
Den jydske Haandværkerskole 
ligger i Hadsten - en stationby, det 
er let at komme til både med tog, 
bus og bil. Fra Hadsten er der blot 
fem km til motorvej E 45.

Vil du vide mere så kig ind på  
djhhadsten.dk eller ring og få en 
snak med skolens uddannelses- 
og erhvervsvejleder på tlf.: 8937 
0100.
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Køleafdelingen
Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, tlf.: 8937 0100, www.djhhadsten.dk, email: djh@djhhadsten.dk

Nyttige hjemmesider
Her finder du mere information: 

www.djhhadsten.dk

www.ug.dk

www.industriensuddannelser.dk


