
 
 

Godkendelse af virksomhed til uddannelse 
af skilteteknikerelever  
 
 
 
 
 
1. Virksomhedsoplysninger: 
a) Virksomhedens navn: ….............................................................................................................................................. 
b) Adresse, postnummer, by: …....................................................................................................................................... 
c) Telefon: ………....…… Mobil: …………………… Mail: ……………….………d) CVR-nr: ............................... 

…………………………………………………………………................................. 
f)  I
e) Virksomhedens etableringsår: 

ndehaverens navn: …………………………………………………………………………….................................. 
g) Medlem af faglig organisation: ……………………………………………………………………………...……… 
 
2. Personaleoplysninger: 
a) Hvilken uddannelse har indehaveren? .............................................. Udlæringsår: ................................... 
b) Antal ansatte i virksomheden: .......................................................... Heraf skilteteknikere: …................. 
c) Antal skilteteknikerelever i virksomheden: ...................................... 
 
 
Har den enkelte elev adgang til egen arbejdsstation, som indeholder det nødvendige programmel  
for at kunne modtage oplæring i de i uddannelsesreglerne beskrevne digitale arbejdsdiscipliner? Ja:     Nej:  
 
Udfører virksomheden selv design-opgaver til salg? Ja:     Nej:  
 
Udfører virksomheden selv rentegning til produktion? Ja:     Nej:  
 
Udfører virksomheden opgaver i storformatprint? Ja:     Nej:  
  
Udfører virksomheden udskæring af folie på skæreplotter? Ja:     Nej:  
 
Udfører virksomheden folie-monteringsopgaver? Ja:     Nej:  
 
Udfører virksomheden overfladebehandlinger på skilteemner? Ja:     Nej:  
 
Tildanner virksomheden selv skiltematerialer (udskæring af plader o.l.)? Ja:     Nej:  
 
Udfører virksomheden selv monterings- og opsætningsopgaver? Ja:     Nej:  
 
Kan virksomheden oplære eleven i henhold til de gældende uddannelsesregler  
(de er optrykt på bagsiden af følgebrevet)?: Ja:     Nej:  
 
Har virksomheden specifikke specialer (F. eks. fræsning, gravering, vandstråle- og laserskæring?)  Ja:     Nej:  
 
Hvis ja: Hvilke? …………………………………………..……………………………………………………………... 
 
Har virksomheden udarbejdet en APV (Arbejdspladsvurdering)? Ja:     Nej:  
 
Eventuelle supplerende oplysninger: .............................................................................................................................. 
 
 
Ovenstående oplysninger er afgivet på tro og love, jævnfør Straffelovens §161-163. 
 
________________________     _____________________      ____________________________________________ 
Sted                  Dato                                                          Underskrift 

    

 

Skal ikke udfyldes af virksomheden.                             Afsendt den __________                Modtaget den __________ 

 

 Virksomheden har tidligere været godkendt                 Ved førstegangsgodkendelse: CVR. ok  
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