
BÅDMEKANIKER



At være bådmekaniker 
Ikke to dage er ens på bådmekanikerens værksted. For her fin-
des et utal af fartøjer, forskelligartede kunder og diverse opgaver. 
Omhu og præcision er det, der har størst betydning for bådmekani-
kerens arbejde, og ligesom med andre uddannelser, hvor motorer 
er i fokus, er evnen til at finde fejl i høj kurs. Bådmekanikere er 
ofte selvstændige, som har mest at lave i sejlsæsonen – fra forår 
til efterår.

På CELF får du den nødvendige basisviden om de forskellige mo-
torer, der bruges i mindre erhvervsbåde eller fritidsbåde. Du lærer 
om installation og reparation, samt elektronisk udstyr. Du bliver 
også rustet til at rådgive kunder, der skal anskaffe en ny fritidsbåd 
eller motor.

Uddannelsens trin/specialer ekskl. grundforløb
■ Bådassistent: 1 år og 6 mdr.
■ Bådmekaniker: 3 år og 6 dmr.

Krav til dig
Det hører med til jobbet at være kreativ, omstillingsparat og ser-
viceminded.

Ind på uddannelsen
Du kan starte på grundforløbets 2. del i august og i januar på 
CELF´s afdeling i Nykøbing. Hovedforløbet kan også tages i Nykø-
bing. 

OBS: Ændrede adgangskrav
Adgangskravene til erhvervsuddannelserne ændres fra juni
2019. 

Ved optaget i januar 2019, gælder de gl. krav:
Du skal have opnået et gennemsnit på 2,0, i både dansk og mate-
matik på G-niveau, svarende til afgangsprøven i 9. klasse.

Fra juni 2019, gælder de nye krav:
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen, og du skal 
have 2,0 i snit i både dansk og matematik. Hvis du ikke opfylder 
adgangskravene, kan du gå til optagelsesprøve i dansk og mate-
matik, og ved den efterfølgende samtale vil skolen vurdere, om du 
kan optages på uddannelsen. 

Overgangskrav til hovedforløbet
Der er også overgangskrav, når du skal videre på uddannelsens 
hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennem-
føre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

■ Dansk på E-niveau
■ Engelsk på F-niveau
■ Matematik på F-niveau 

Læs mere om uddannelsens fag på www.celfeud.dk eller på
www.ug.dk.

Praktikplads
Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads; men CELF’s Praktik-
center hjælper dig med at finde den rette praktikplads. Du er altid 
velkommen til at kontakte praktikpladskonsulent Benny Hansen,
23 834 600, beh@celf.dk. Du finder også Praktikcentret på face-
book. Der er mulighed for skolepraktik på CELF.

Kan jeg læse videre?
Ja det kan du. Du kan bl.a. læse til produktionsteknolog, eksport 
og teknologi og driftsteknolog offshore.
Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan 
du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Vil du vide mere?
Kontakt vejleder Tina Barding, 61 632 961, tiba@celf.dk 
eller læs mere på www.celfeud.dk.

Tilmelding på www.optagelse.dk
Direkte fra 9. og 10. klasse: Her skal du vælge hovedområdet:
TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT.
Se på www.celfeud.dk, hvilke fagretninger du kan vælge imellem.

Under 25 år: 
Her skal du vælge bådmekaniker.

Over 25 år:
Her følger du reglerne for voksne, og skal have lavet en realkom-
petenceafklaring.
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Uddannelsens længde ialt: 2 år og 6 mdr. - 4 år og 6 mdr.
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Uddannelsens opbygning
Grundforløbets 1. del
Varighed 20 uger

Grundforløbets 2. del
Varighed 20 uger Du indgår uddan-

nelsesaftale med 
en virksomhed 
eller optages i 
skolepraktik

Hovedforløb
Varighed afhænger af uddannelse 
og evt. meritter

Hvis du kommer lige fra 
grundskolen, starter du 
på grundforløbets 1. del

Hvis du har været ude 
mere end 1 år fra grund-
skolen, starter du di-
rekte på grundfor-
løbets 2. del 

Hovedforøbet består af praktik i 
virksomhed og skoleophold 
eller skolepraktik og skoleophold


