REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR BORNHOLM GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2016
Den regionale positivliste består af enkeltstående kurser, en række særligt sammensatte uddannelsesforløb samt kurser, der kan tages i åbent værksted. De særligt sammensatte forløb er
markeret med (pk.) og for disse gælder det, at den ledige skal bevilges den samlede pakke. De åbne værksteder kan ledige tilmeldes fra dag til dag, og jobcenteret kan, som det også er tilfældet
med listens øvrige kurser, bevilge det antal kurser, som det vurderes at den ledige har behov for.

Nr. Titel

Kursustitler der indgår i evt. forløb

Uddannelsestype

Kursuskode

Varighed - dage

AMU
Privat udbyder
Privat udbyder
Privat udbyder
Privat udbyder
Privat udbyder
Privat udbyder
AMU

47553

0,5
2
0,5
2
0,5
1,5
3
70

AMU
AMU

47136
47183

2
5

Bygge og anlæg
1
2
3
4
5
6
7
8

Elforsyning, L-AUS for el-sagkyndige
GWO First Aid
GWO Manuel Handling
GWO Working at Heights
GWO Fire Awareness
GWO Sea Survival
Sikkerhedskursus - BOSIET
(På vej mod bygge- og anlægsbranchen (pk.)
Forløbet henvender sig til ufaglærte ledige som ønsker at komme i beskæftigelse
indenfor bygge- og anlægsbranchen på Bornholm. På forløbet veksles ml. kurser og
virksomhedspraktik.
Første periode = 3 ugers teori og 2 ugers praktik
Anden periode = 3 ugers teori og 2 ugers praktik
Tredje periode = 2 ugers teori og 2 ugers praktik)

9
10

Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed og Sikkerhed

11

På vej mod hotel- og restaurationsbranchen (pk.)
(Forløbet henvender sig til ufaglærte ledige som ønsker at komme i beskæftigelse
indenfor Hotel og restaurantionsranchen på Bornholm. På forløbet veksles ml. kurser
og virksomhedspraktik
Første periode = 3 ugers teori og 2 ugers praktik
Anden periode = 2 ugers teori og 2 ugers praktik
Tredje periode = 2 ugers teori og 2 ugers praktik)

Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen (40349)
Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus (40354)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (40392)
Isolering - energirigtige løsninger ved isolering (40611)
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen (43578)
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads (43748)
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde (45140)
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger (45542)
Brug af pc på arbejdsplads (45565)
Rulle- og bukkestillads - opstilling m.v. (45566)
Vejen som arbejdsplads - certifikat (47136)
Affaldshåndtring og -sortering på byggepladsen (47464)
Nivellering (47665)
Grundlæggende faglig regning (47668)
Grundlæggende faglig matematik (47669)
Faglig læsning (47670)

Hotel, restauration, køkken og kantine
Individuel kompetencevurdering i AMU (40080)
Præsentation af menuer (40990)
Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse (4167)
Servering og gæstebetjening ved selskaber (42911)
Serveringaf vin (42912)
Fremstilling og servering af kaffe, kakao og te (43696)
Servering af øl, drinks og alkoholfrie drikke (43733)
Servering og service i restauranten (43894)
Produktionskøkkenets fonder, supper og saucer (44606)
Grundtilberedning i restaurant og kantine (45491)
Salat og salatbar i madfremstilling (45531)
Brug af pc på arbejdspladsen (45565)
Almen fødevarerhygiejne (45818)
Rundt om konflikter med gæsten (47520)
Salg og service i gæstebetjening (47692)

AMU
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Nr. Titel

Kursustitler der indgår i evt. forløb

Uddannelsestype

Individuel kompetencevurdering i AMU (40080)
Lean værktøjsanvendelse for operatører (40659)
Indutroduktion til førstehjælp på jobbet (42730)
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530)
Mag-svejsning proces 135 (44676)
Industriteknisk projektionstegning (44823)
Bearbejdningsteknik, drejning, emnefremstilling (44885)
Materialelære, Stål (45118)
Brandforanstaltninger, drejning, emnefremstilling (45141)
Grundlæggende faglig matematik (45347)
Kunde/leverandørforhold for operatør (45363)
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 (40092)
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 (40093)
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135 (40094)
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 (40095)
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135 (40096)
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135 (40097)
MAG-svejsning af tyndplade proces 135 (44694)
MAG-reparationssvjesning proces 135 (44695)
MAG-reparationssvjesning vurdering (44676)
MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme (44717)
MIG-svejsning aluminium P 131 stumsømme tynd plade (44720)
MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme svær plade (44721)
Gassvejsning proces 311 (44724)
Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 (44725)
Gassvejsning af stumpsømme - rør (44726)
TIG Svejs kantsømme rustfri plade/rør (40108)
TIG svejs stumps svær rustfri rør pos PA-PC (40113)
TIG svejs stumps tynd rustfri rør pos PA-PC (40111)
TIG svejsning af svær plade, aluminium (44463)
TIG svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme (65516)
TIG svejs kant uleg plade/rør (40104)
TIG svejs stump svær rustfri plade (40110)
TIG svejs stump tynd rustfri plade (40109)
TIG svejs stumps uleg plade (40105)
TIG svejs sumps uleg rør alle pos (40107)
TIG svejsning (44451)
TIG svejsning, aluminimum svær plade, kantsømme (65514)
TIG svejsning, aluminimum plade, kantsømme (65513)

AMU

Kursuskode

Varighed - dage

Jern, metal og auto
12

På vej mod Metalbranchen (pk.)
(Forløbet henvender sig til ufaglærte ledige som ønsker at komme i beskæftigelse
indenfor metalområdet på Bornholm. På forløbet veksles ml. kurser og
virksomhedspraktik .
Første periode = 3 ugers teori og 2 ugers praktik
Anden periode = 2 ugers teori og 2 ugers praktik
Tredje periode = 2 ugers teori og 2 ugers praktik)

13

Åbent værksted Mig-mag og TIG/Gas svejsning

14
15
16
17
18
19

EU-efteruddannelse for godchauffører
ADR Grund- og specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
ADR Repetition - Grundkursus + Kl. 1
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Kl. 1
Sprængteknik - udførelse af sprængninger
Kørekort B/E /teoretisk og praktisk prøve)

Transport, post, lager m.m.
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AMU

AMU
AMU
AMU
AMU
AMU
Privat udbyder

47849
47696
47707
47716
45401

5
5
2
3
10

