Grundforløb 2

BESLAGSMED
Trin og specialer: Beslagsmed
Er du glad for heste – kan du lide fysisk arbejde – og har du lyst til at arbejde i et af
smedeområdets ældste fag?
Jobfunktioner og kernekompetencer

Adgangsbegrænsning

Jobbet kræver, at du er i god fysisk form, for arbejdsstillingerne kan være hårde ved ryg, arme og ben.
Desuden skal du være god til at omgås dyr, for det er
vigtigt, at hesten har tillid til dig, mens du behandler og
skor den.

Mulighed for skolepraktik

Ja ☐ Nej ☒

Ja ☐ Nej ☒

Når du skal sko en hest, undersøger du først hestens hov
og dens gang.

Mulighed for EUX

Hvis det skal være særlig fint, specialfremstiller du
skoene, men de fleste heste nøjes med præfabrikerede
sko.

Nærmeste skole, der udbyder hovedforløbet

Ud over almindelige hestesko laver du også væddeløbs- og
traverbeslag samt special- og sygebeslag.

Uddannelsens varighed og fag

Ud fra et godt kendskab til hestens anatomi vælger du,
hvordan skoen skal tilpasses, og hestens hove skal files til.
Du skal bl.a. tage hensyn til hoves risiko for at vokse
forkert.

På uddannelsen opnår du en grundlæggende viden om
hove og hestesko.

Du kan også foretage halthedsundersøgelser, beskære
hove og lægge special- og sygebeslag på.

Karriereveje
Du kan arbejde på et smedeværksted, på rideskoler, i
stutterier, på travbaner og hos Garderhusarregimentet,
eller du kan starte egen virksomhed.
Når du har afsluttet en erhvervsuddannelse af mindst 3
års varighed, får du adgang til at læse videre på en
erhvervsakademiuddannelse.
Læs mere på www.ug.dk

Ja ☐ Nej ☒

HANSENBERG

Uddannelsen varer 4 år 6 mdr.

Du lærer om heste, deres anatomi og forhold omkring
deres sundhed. Herudover lærer du at omgås og arbejde
med heste.
Du får et grundigt kendskab til arbejdet med at beskære
hestenes hove og lærer at fremstille sygebeslag ved seneog ledbåndsskader.
Ikke mindst lærer du at lave de forskellige former for
smedearbejde, der indgår ved fremstilling og tilpasning af
hestesko.
På Grundforløb 2 skal du gennemføre og bestå grundfagene dansk E, matematik E, engelsk E, fysik F samt
kurserne § 17, varmt arbejde ifm. gnistproducerende
værktøj, førstehjælp og brandbekæmpelse.

HANSENBERG – bliv dig selv

FAKTA OM GRUNDFORLØB 2
Adgangskrav og optagelse

Gør dig umage med at vælge

• Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen,
herunder have bestået dansk og matematik.

Du skal være opmærksom på, at du maks. kan starte på 3
ungdomsuddannelser i alt.

• Du skal være vurderet uddannelsesparat til en
erhvervsuddannelse. (Dette sker ved en samtale inden
opstart).

Du er altid velkommen til at kontakte en vejleder på
7932 0100 eller vejledning@hansenberg.dk

Bemærk: Du kan ikke starte på Grundforløb 2 direkte efter
9. eller 10. klasse.
Grundforløb 2 starter i januar, og på de fleste uddannelser
er der også opstart i august. Du søger ind via
www.optagelse.dk, hvor du også kan se ansøgningsfristen. Vi vil meget gerne have din ansøgning i god tid.
Grundforløb 2 er obligatorisk for alle og retter sig mod en
konkret uddannelse.
Hovedforløbet veksler mellem praktik i en virksomhed og
skoleperioder.
Hvis du er over 25 år, skal du tage uddannelsen som EUV.
Se faktaark om EUV på www.hansenberg.dk

Uddannelserne findes på følgende adresser:
C.F. Tietgens Vej 11
Tømrer, smed, beslagsmed (grundforløb), personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker, karrosseritekniker,
VVS’er, teknisk designer, elektriker, lager- og logistik-,
automatik- og proces-, entreprenør- og landbrugsmaskinog vejgodstransportuddannelserne.
Skovvangen 28
Frisør, gastronom/kok/cater, tjener, tandklinikassistent
og fitnessuddannelsen.
Vranderupvej 90
Beslagsmed (hovedforløb), dyrepasser, landmand,
veterinærsygeplejerske, anlægsgartner, mediegrafiker,
webudvikler og data- og kommunikationsuddannelsen.

Økonomi
Du kan få SU på Grundforløb 2 efter gældende regler. Hvis
du har en uddannelsesaftale, får du elevløn.

www.hansenberg.dk – tlf. 7932 0100
hansenberg@hansenberg.dk

EUD, EUX, HTX samt voksen- og efteruddannelse
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