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Faktablad

Serviceassistent
ServiceerhvervenesUddannelsesSekretariat

Hvad kan den 
faglærte 
Serviceassistent ?

Uddannelsen til serviceassistent 
varer i alt 2 år og 6 måneder,
inkl. grundforløb.
Uddannelsen består af to trin:

Trin 1 - Rengøringstekniker
Trin 2 - Serviceassistent 

Specialer: 
• Virksomhedsservice 
• Hospitalsservice

Hvor lang er 
uddannelsen for 
unge under 25 
år ?

Grund
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Hovedforløb

Trin 1 Rengøringstekniker                          Trin 2 Serviceassistent
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 Kan bidrage med 
kompetencer på såvel 
rengøringsområdet som 
virksomhedsservice og 
hospitalsservice.

 Kan bidrage med stor 
faglighed og kvalitet både 
indenfor rengøring og 
service.

*) Grundforløb 1 er for elever, der lige har afsluttet folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen for senest et år siden.

Voksne over 25 år, skal gennemføre 
erhvervsuddannelsen som et voksenforløb. 
Der findes tre varianter, som i forskelligt 
omfang forudsætter erhvervserfaring.

EUV1
For personer, der har mindst 2 års 
relevant praktisk erfaring. 
Se bilag 1 i Bekendtgørelsen om 
erhvervsuddannelsen til serviceassistent 
(Bek. nr. 597 af 10.05.2022).

EUV1 er et rent skoleforløb. 

Standardforløbet for:  
Trin 1 - Rengøringstekniker er 11 uger
Trin 2 - Serviceassistent er 11 uger. 

EUV2
For personer, der har mindre end 2 års 
relevant erhvervserfaring eller har en
forudgående uddannelse. EUV2 er et 
kombineret skole- og oplæringsforløb. 

Standardforløbet for:  
Trin 1 - Rengøringstekniker er 11 uger
Trin 2 - Serviceassistent er 11 uger.  

EUV3
For personer, der ikke har relevant 
erhvervserfaring. EUV3 er et kombineret 
skole- og oplæringsforløb af samme varig-
hed som erhvervsuddannelsen for unge 
dvs. 2 år.

Ud over oplæringen består EUV3 af 
grundforløb 2, som er 20 ugers skolegang 
og hovedforløbet, som er 12 ugers 
skolegang på trin 1 Rengøringstekniker og 
12 uger på trin 2 Serviceassistent. 

ErhvervsUddannelse for 
Voksne (EUV)

Vejledende forløb



Oplæringsvirksomhed – godkendelse 
og uddannelsesaftale

Uddannelsen gennemføres både på skole 
og i en virksomhed. Eleven og virksom-
heden indgår en uddannelsesaftale om 
gennemførelse af uddannelsen.

Virksomheden skal være godkendt til at 
kunne varetage praktikuddannelsen for 
serviceassistentelever, før uddannelses-
aftale indgås. 

Hvis virksomheden indgår aftale med en 
EUV1 elev, skal virksomheden ikke være 
godkendt.

At have elever

Virksomheden har ansvaret for den  
praktiske del af oplæringen i uddannelsen. 

Det er vigtigt, at der er ansatte, der 
behersker de grundlæggende funktioner, 
som eleven skal gennemgå som et led i 
den praktiske oplæring i uddannelsen. 

Desuden skal der være en oplæringsan-
svarlig medarbejder, der har tæt kontakt 
til eleven.

Løn

Eleven skal have elevløn i henhold til over-
enskomsten på området og virksomheden 
modtager refusion, når eleven er på skole.

Løn

https://virk.dk/vejledning/aub/aub-
arbejdsgiver/#Laereplads-AUB-EUD-

Kriterier for godkendelse

Kriterier

Vejledning om oplæring

Vejledning om oplæring

Om uddannelsen

SUS 
https://sus-
udd.dk/serviceassistentuddannelsen/

Bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelsen til 
serviceassistent (retsinformation.dk)

Uddannelsesguiden www.ug.dk

Videreuddannelse

Akademiuddannelse i hygiejne og 
rengøringsteknik 

Se mere 
https://www.zealand.dk/efteruddannelse/akad
emiuddannelse-i-hygiejne-og-
rengoringsteknik/

*Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat * www.sus-udd.dk * sus@sus-udd.dk *

Serviceassistentuddannelsen
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Hvilke skoler udbyder uddannelsen?

https://virk.dk/vejledning/aub/aub-arbejdsgiver/#Laereplads-AUB-EUD-
https://sus-udd.dk/wp-content/uploads/2022/11/Kriterier-for-godkendelse-af-laerepladser-til-serviceassistent-2022.pdf
https://sus-udd.dk/wp-content/uploads/2022/11/Vejledning-om-oplaering-november-2022-1.pdf
https://sus-udd.dk/serviceassistentuddannelsen/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/597
http://www.ug.dk/
https://www.zealand.dk/efteruddannelse/akademiuddannelse-i-hygiejne-og-rengoringsteknik/
https://www.aarhustech.dk/erhvervsuddannelser/serviceassistent/
https://www.amu-fyn.dk/erhvervsuddannelser/serviceassistent/
https://www.amunordjylland.dk/serviceassistent-rengoeringstekniker.html
http://www.amu-vest.dk/erhvervsuddannelser/eud/serviceassistent-rengoeringstekniker.aspx
https://www.campusbornholm.dk/voksen-efteruddannelse/erhvervsuddannelser-for-voksne-euv/rengoeringsteknikerserviceassistent/
http://www.campusbornholm.dk/serviceassistent
http://www.esnord.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/serviceassistent/
https://www.sde.dk/uddannelser/har-wellness-og-sundhed/serviceassistent/
http://www.esnord.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/serviceassistent/
http://www.celferhvervsuddannelser.dk/erhvervsuddannelser/serviceassistent/
https://www.eucnord.dk/eud/alle-uddannelser/serviceassistent
https://skivecollege.dk/eud/erhvervsuddannelser/serviceassistent/
https://www.amusyd.dk/undergruppe/serviceassistent/
https://www.sde.dk/uddannelser/har-wellness-og-sundhed/serviceassistent/
http://www.tec.dk/erhvervsuddannelse/serviceassistent/
https://zbc.dk/erhvervsuddannelser/grundforl%C3%B8b-2/teknologi-byggeri-og-transport/serviceassistent/
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