
 

Kursus beskrivelse: 
Basis delen vil sætte en ny AutoCAD bruger i stand til at håndtere et tegningsforløb fra start til slut. 
Du får indsigt i de grundlæggende funktioner i AutoCAD, så du kan bruge programmet i praksis. 

På det videregående forløb lægges der især vægt på faciliteter, der kan effektivisere det daglige 
tegnearbejde, såsom arbejde med skabeloner, DesignCenter, Tool Paletter, eksterne referencer, 
oprettelse af blokke, arbejde med attributter og præsentations-layout. 

Kurset gennemgår blandt andet følgende emner: 

Arbejde med 2D Design i AutoCAD 

• Brugerfladen i AutoCAD, herunder håndtering af filer og navigation på brugerfladen
• Håndtering af og arbejde med grundlæggende tegnefunktioner
• Konstruktions- og redigeringsprocesser
• Arbejde med tegningsinformation
• Arbejde med tekster, skraveringer og målsætninger, herunder anvendelse af Annotation Scale.
• Effektive konstruktions- og redigeringsprocesser
• Arbejde med tekst- og målsætningsformater
• Arbejde med tabeller og Fields
• Avanceret opsætning af tegninger og tegningsmiljø (skabeloner)
• Effektivisering af det daglige tegnearbejde med DesignCenter og Tool paletter
• Udnyttelse af eksisterende geometri med oprettelse af standard- samt dynamiske blokke
• Håndtering og arbejde med attributter, data udtræk og eksterne referencer
• Arbejde med dynamisk styring og dimensionering af geometri, ved hjælp af

parametriske bindinger (Constraints)
• Forståelse for udskrivning, herunder anvendelse af Layouts, Plot konfigurationer og Plot Style Tables

Ved fuldførelse af kurset kan du håndtere en stor del af de muligheder, AutoCAD blandt andet giver 
for opsætning af egne standarder og datagenbrug. Du vil efterfølgende være i stand til at 
effektivisere dit daglige arbejde med større tegningsprojekter. 

2D DESIGN MED AUTOCAD 

DIGITALT BYGGERI - AUTOCAD BASIS OG VIDEREGÅENDE 
- 2D Design med AutoCAD



 

Den ugentlige undervisning er 37 lektioner fordelt på klasseundervisning, online undervisning og 
selvstændig opgaveløsning understøttet af vejledning gennem Cadskolens læringsportal. På 
Cadskolens læringsplatform kan du kommunikere med underviseren og medkursister samt benytte 
et læringsforum, der giver adgang til lektionsplaner og tests m.v. 
I kursusperioden stiller vi en bærbar computer til rådighed for dig. 

Læringsmidler: 

• Udleveret undervisningsmateriale i bogform

• Lektionsplaner

• Undervisningsvideoer
• Opgave aflevering

• Prøver (multiple choice samt praktiske teste.)

Undervisning og varighed: 

På undervisningsdage kl. 09.00 – 15.30 

Forløbet strækker sig over 6 uger. I hele forløbet er der 8 undervisningsdage plus en dedikeret workshop dag 
(samlet 9 mødedage) derudover er der projekt og opgave arbejde samt afleveringskrav under hele forløbet. 

Materiale: 
Til kurset udleveres bøgerne AutoCAD – 2D Grundlæggende og AutoCAD – 2D Videregående. 

Bøgerne er skrevet på dansk, udviklet af Cadskolen. 

Målgruppe og forudsætninger: 
Kurset er designet til den nye AutoCAD bruger, der vil guides gennem en række af AutoCAD´s 
vigtige værktøjer og redskaber samt have en forståelse for ”Best Practice” ved arbejdet med 2D 
Design i Autodesk AutoCAD. 
I forbindelse med kurset er det en forudsætning med erfaring i brugen af pc`er og operativsystemet 
Windows. Det vil yderligere være en fordel at have en tegneteknisk baggrund. Kurset henvender 
sig til brugere, der vil arbejde med den spændende CAD-verden. 

KURSUSFORM 

ALT DET PRAKTISKE 
- Når du skal på kursus



 

Parat til nyt job: 
AutoCAD som hovedredskab til projektering, er ved at blive suppleret af andre softwarepakker. Alle 
partnere i byggebranchen og maskinindustrien vil dog endnu, og i fremtiden, bruge AutoCAD som 
den smidige værktøjskasse, det er. Derfor vil kendskab til AutoCAD være en fordring hos de fleste 
arbejdsgivere, og dermed en vigtig kvalitet hos en ansøger. 
 
Dette kursus vil hjælpe dig i kvalificeringen til følgende stillinger: Arkitekt (Byggekunst-, Indretning-, 
Landskab-), Konstruktør, Teknisk Assistent og Ingeniør (Maskin-, Bygge-). 
 

Hvem kan deltage? 
Kurserne er for alle ledige uanset uddannelse. 
Kurserne skal godkendes via den regionale positivliste igennem dit lokale jobcenter. 
 
Er du i tvivl om dine muligheder for at deltage, så ring til Cadskolen på tlf. 70 27 22 33. 
 

Tilmelding og informationer: 
Tilmelding eller yderligere oplysninger, hos Cadskolen A/S, tlf. 70 27 22 33 eller mail: info@cadskolen.dk 
 
 

Glæd dig til: 
Viden der hæver niveauet og et Team af Autodesk godkendte instruktører. 
Et pensum der dækker de krav der stilles til en Autodesk Certificering. 
Et detaljeret kursusmateriale, fleksibilitet og et forløb målrettet din uddannelsesbaggrund. 
Efter gennemførelse af kurset modtager du et Autodesk Authorized Training Center kursusbevis. 
 

TILMELDING 

ALT DET PRAKTISKE 
- Når du skal på kursus 




