
Rengøring i
private hjem

Gør du rent i private hjem, 
så har du her relevante AMU-kurser. 

Kontakt en skole for information om 
uddannelsesmulighederne

eller så på

www.efteruddannelse.dk

TEC Technical Education Copenhagen 38 17 70 00 www.tec.dk

U/Nord 48 29 00 00 www.unord.dk

ZBC i Roskilde 46 34 62 00 www.zbc.dk

EUC Nordvestsjælland 72 29 01 00 www.eucnvs.dk

CELF 54 88 88 88 www.celf.dk

Campus Bornholm 56 95 97 00 www.campusbornholm.dk

AMU Fyn 66 13 66 70 www.amu-fyn.dk

AMU Vest 79 14 03 22 www.amu-vest.dk

Learnmark 88 16 36 00 www.learnmark.dk

AMU SYD 76 37 37 37 www.amusyd.dk

Aarhus Tech 89 37 35 33 www.aarhustech.dk

Skive College 99 14 92 00 www.skivecollege.dk

EUC Nord 72 24 60 00 www.eucnord.dk

AMU Nordjylland 96 33 22 11 www.amunordjylland.dk
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Hvis du skal arbejde professionelt med at gøre rent i private hjem, skal du 
have den nødvendige faglige viden om, hvordan arbejdet udføres korrekt. 

Derfor er det vigtigt, at du:

• Har kendskab til overflader på gulve og inventar, så du behandler
overfladerne i de private hjem korrekt ved rengøringen

• Har kendskab til forskellige typer rengøringsmidler, så du kan vælge det
rigtige middel til opgaven

• Har viden om hygiejne, så du kan forebygge smittespredning

• Har viden om fødevarehygiejne

• Har viden om moppegarner og kludes egenskaber - herunder også
mikrofibre, så du bruger dem korrekt

• Kan anvende rengøringsmaskiner, -redskaber og –udstyr  korrekt

• Kan udføre dine arbejdsopgaver ergonomiske korrekt, så du forebygger
nedslidning

• Har viden om vask og vedligeholdelse af tøj

• Kan planlægge og udføre dine rengørings- og serviceopgaver professionelt

Uddannelsesudvalget for Rengøring & ServiceUddannelsesudvalget for Rengøring & Service

Kursusnummer AMU - kurser Varighed

49393 Introduktion til rengøring i 
private hjem

2 dage

49349 Grundlæggende 
Rengøringshygiejne

1 dag

49367 Ergonomi ved 
rengøringsarbejdet

2 dage

49366 Arbejdsmiljø og førstehjælp 
ved rengøringsarbejdet 

4 dage

49355 Personlig planlægning af 
rengøringsarbejdet

2 dage

49388 Rengøring af boligtekstiler 2 dage

45818 Almen fødevarehygiejne 3 dage

44853 Kommunikation og 
konflikthåndtering – service

3 dage

45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3 dage

Typiske rengørings- og serviceopgaver i private hjem: rengøring af stue, 
soveværelse, køkken, toilet og bad. Madservering, vask af tøj.


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2

