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http://www.dbinet.dk/kurser/?tid=699
http://www.dbi-net.dk/kurs

http://www.dbinet.dk/kurser/?tid=542

Deltagerne får indgående kendskab til
gældende lovgivning og anvisninger
vedrørende arbejde på eller i
nærheden af spændingsløse og
spændingsførende elektriske
installationer. De får ligeledes et
grundlæggende kendskab til relevant
førstehjælp i relation til L-AUS.
Deltageren får et indgående kendskab
til lovgivningens og
forsikringsselskabernes krav til
projektering.

AMU

http://www.dbinet.dk/kurser/?tid=545

Bygge- og anlæg

TV-Overvågning, netværksbaseret AMU

http://www.dbinet.dk/kurser/?tid=547

Bygge- og anlæg

TV-Overvågning, projektering

http://www.dbinet.dk/kurser/?tid=548

Bygge- og anlæg

TV-Overvågning, grundlæggende

AMU

Bygge- og anlæg

Aktuelle malematerialer og
teknikker

AMU

Bygge- og anlæg

Anvendelse af bygge- og
anlægstegninger

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/bygnings-ogautomaling-samtskilteproduktionmv/aktuellemalematerialer-ogteknikker
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/byggeri.aspx?kateg
oriid=2483#

Deltageren kan montere, idriftsætte,
servicere og vedligeholde almindelige
TVO-anlæg.
Deltageren kan rådgive kunder om
brug og anvendelse af det
netværksbaserede TVO anlæg
Deltageren kan selvstændigt
projektere alle typer TVovervågningsanlæg .

46988

4

46989

4

47557

3

Efter uddannelsen har deltagerne
opnået et teoretisk og praktisk
kendskab til aktuelle akryl-, plast-,
plastalkyd-, vandig alkyd- og
linoliemateiraler, således at man kan
foretage et korrekt valg af materiale og
arbejdsproces i forhold til
miljøvenlighed, produktivitet og givne
kvalitetskrav.

41761

5

Anvendelse af bygge- og
anlægstegninger

45542

3

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Anvendelse af faldsikringsudstyr

Anvendelse af ældre
maleteknikker - marmorering

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og
ufaglærte job

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/stilladsmontage/a
nvendelse-affaldsikringsudstyr
https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/bygnings-ogautomaling-samtskilteproduktionmv/anvendelse-af-aeldremaleteknikkermarmorering

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/tvaerfagligeo
mraade/obligatoriskfaelleskatalog/arbejdsmiljo
e-1-i-faglaerte-ogufaglaerte-job

AMU

Deltageren kan gøre brug af
faldsikringsudstyr ved løsning af
opgaver i højden.Deltageren kan via
kendskab til standarder og forskrifter,
faldteori, belastningslære og
risikovurdering varetage egen og
andres sikkerhed ved brug af
faldsikringsudstyr.Deltageren kan
foretage kontrol og vedligehold af
udstyret, tilpasse og justere det
personlige faldsikringsudstyr, samt
gøre brug af passive sikringsmetoder
ved entrering, flytning og returnering.

44465

1

I forbindelse med maletekniske
renoveringsopgaver kan deltagerne
udføre og renovere
marmorimitationer.Deltagerne kan
vurdere og rådgive om, hvorvidt der i
den konkrete opgave skal benyttes
marmorimitation, og i givet fald
hvilken

4555

10

48049

2

Efter uddannelsen kan deltageren
medvirke aktivt til udvikling af et
sikkert og sundt fysisk og psykisk
arbejdsmiljø ifm. fx APV, årlig
arbejdsmiljødrøftelse,
arbejdsmiljørundering mv. og i det
daglige arbejde med arbejdsmiljø.

Bygge- og anlæg

Arbejdsmiljø og sikkerhed,
svejsning/termisk

Bygge- og anlæg

Armering - anvendelse af
elektriske klippe-/bukkemaskiner AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/svejsningogfyri
ngsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-imetal/arbejdsmiljoe-ogsikkerhed-svejsningtermisk
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/byggeri.aspx?kateg
oriid=2483#

Armering udarbejdelse ef enkle
løsninger

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/beton-ogmontagebyggeri/armeringudarbejdelse-af-klippe-ogbukkelister

Deltagerne kan selvstændigt udarbejde
klippe- og bukkelister til fremstilling af
armering, og selvstændigt planlægge
en armeringsopgaves gennemførelse.

45159

3

Behandlingsopbygning og lakering
af træværk
AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/bygnings-ogautomaling-samtskilteproduktionmv/behan
dlingsopbygning-oglakering-af-traevaerk

Deltagerne kan anvende
spartelmasser, malematerialer,
teknikker og værktøjer til spartling,
behandlingsopbygning og påføring af
vandige emaljer på træværk.

40547

5

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

AMU

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved
svejsning og termisk skæring - § 26kursus

44530

1

Armering - anvendelse af elektriske
klippe-/bukkemaskiner

45160

2

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

BIM, diverse moduler

Videreg
ående
uddann
else

Bliv opdateret inden for den nyeste
lovgivning og værktøjer til at
planlægge & implementere BIM i
projekter.

Boligens indeklima

Faget klæder dig på til at til forklare
forbedringsmuligheder, der sikrer et
http://www2.ucn.dk/forsid godt og energirigtigt indeklima, som
samtidig reducerer CO2-udslippet. Du
Videreg e/kurserående _og_videreuddannelser/te får fod på de engelske termer og kan
uddann knologi/akademiuddannels samarbejde fagligt og tværfagligt om
else
er/energiteknologi.aspx
helhedsorienterede løsninger.

Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/brandforanstalt
ninger-vgnistproducerendevaerktoej

Byggeteknik og analyse

Videreg
ående
uddann
else

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te
knologi/akademiuddannels
er/energiteknologi.aspx

Deltageren kan udføre varmt arbejde
med gnistproducerende værktøj
brandteknisk korrekt samt vurdere de
mulige farer og de
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
tages ved udførelse af varmt arbejde.

Byggeskik, klimaskærm samt
bygningers energibehov, tekniske
beregninger, energianaly-ser,
energiforbrugsberegninger

10

45141

1

10

Bygge- og anlæg

Bæredygtigt Byggeri

Bygge- og anlæg

Det digitale byggeri, Auto Cad

Bygge- og anlæg

dræning af bygværker

Videreg
ående
uddann
else
Øvrige
kurser CAD skolen

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anlaegsarbejder/
kloakering-draening-afbygvaerker

Omfatter undervisning i
bæredygtighedscertificeringer (DGNBDK, LEED og BREEAM) med
hovedvægten lagt på DGNB-DK.
Efterspørges af teknikere i
byggebranchen og andre brancher
Deltagerne kan installere
drænsystemer af plast indenfor det
kloakautoriserede område ved
anvendelse af gældende drænnorm og
tage højde for forskellige jordbundsog grundvandsforhold, så fugtskader
og fugtgener undgås.

Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg

Eftersyn og service af
fjernvarmeanlæg
El-teknik i VVS-installationer

Bygge- og anlæg

El-teknologi og integrerede
automatiske enheder

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/aktivekurser/eftersyn-og-serviceAMU af-fjernvarmeanlaeg-2016/ Fjernvarme
AMU
VVS
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurserLær om styringsteknologi, mekanisk og
Videreg _og_videreuddannelser/te fysisk modellering, el-teknisk
ående knologi/akademiuddannels systemdesign efter gældende regler
uddann er/automation_og_drift.as inkl. sikkerhedskrav, projektudvikling,
else
px
konfiguration og programmering.

Energiformer

http://www2.ucn.dk/forsid
Videreg e/kurserående _og_videreuddannelser/te
uddann knologi/akademiuddannels
else
er/energiteknologi.aspx

Bygge- og anlæg

Der undervises med flere
energiformer. Energimaskiner og anlæg, energilagre, energibærere og
energikilder.

30

46969

1

44977
42035

7
3

10

10

Bygge- og anlæg

Forskalling - udførelse af enkle
løsninger

Bygge- og anlæg

Forskalling - udførelse af specielle
løsninger
AMU

Deltagerne kan foretage
https://www.ug.dk/uddann materialeopmålinger og fremstille
elser/arbejdsmarkedsudda traditionel forskalling til normalt
nnelseramu/byggeanlaego forekommende forskallingsopgaver
inden for betonkonstruktioner med
gindustri/beton-ogmontagebyggeri/forskalling- baggrund i viden om betontryk samt
diagrammer og tabeller til
udfoerelse-af-enklebestemmelse af trædimensioner m.v.
loesninger
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/byggeri.aspx?kateg Forskalling - udførelse af specielle
oriid=2483#
løsninger

Fuger - udfyldning med
acrylfugemasse

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/fugerudfyldning-medacrylfugemasse

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

AMU

45163

5

45164

5

40356

0,5

Gassvejsning af stumpsømme - rør AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/sikkerhed/
Gas - svejsning

44726

10

Gassvejsning, kantsømme
plade/rør, alle positioner

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/sikkerhed/
Gas - svejsning

47463

5

AMU

AMU

Deltagerne kan vurdere
acrylfugemassens anvendelighed i.f.t.
en given opgave. Deltagerne kan
udføre fugearbejde med
acrylfugemasse m.h.t. svind,
vedhæftning og overflade.

Bygge- og anlæg

Installation af mindre
biomassekedler og ovne

AMU

Bygge- og anlæg

Installation af solvarmeanlæg

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/aktivekurser/installation-afmindre-biomassekedler-ogovne-2016/
Biomasse
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/aktivekurser/installation-afsolvarmeanlaeg-2016/
Solvarme

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anlaegsarbejder/
kloakering-afloebsplanenfamiliehus

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

47547

3

47546

3

Deltagerne kan udarbejde afløbsplaner
for enfamiliehuse, herunder planlægge
og projektere afløbsanlæg for
spildevand, regnvand og omfangsdræn
med afledning til offentlig
kloakforsyning.

46974

2

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anlaegsarbejder/
kloakering-anvendelse-aflaegningsbestemmelser

Deltagerne kan anvende gældende
lægningsbestemmelser ved udførelse
af afløbsinstallationer, således at krav
til opbygning af ledningsgrav, samt
sikring af bygninger og andre ledninger
overholdes.

46970

2

Kloakering beregning af koter, fald
og rumfang, mv.
AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anlaegsarbejder/
kloakering-ks-afafloebsinstallationer

Deltagerne kan beregne koter, fald,
anlæg og rumfang i.f.m. planlægning
og udførelse af afløbsinstallationer
samt ledningers længde, promillefald,
positive og negative koter, skråningers
anlæg mv.

46971

2

kloakering af løbsplan for
enfamilieshus

Kloakering Anvendelse af
anlægsbestemmelser

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

kloakering Cad i forbindelse med
afløbsplaner

kloakering opmåling og valg af
afløbsmaterialer

kloakering udførrelse af
afløbsinstallationer

AMU

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anlaegsarbejder/
kloakering-cad-ifmafloebsplaner

Deltagerne kan læse, tegne og redigere
CAD-tegninger i sammenhæng med
projektering af afløbsinstallationer, og
kan dermed bidrage med konstruktive
og relevante forslag til aktuelle
afløbsplaner. Deltagerne kan desuden
udveksle CAD-tegninger med
byggebranchens interessenter og
kolleger via mail.

46975

3

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anlaegsarbejder/
kloakering-opmaaling-ogvalg-af-afloebsmaterialer

Deltagerne kan på baggrund af viden
om afløbsmaterialers egenskaber og
anvendelsesområder foretage
hensigtsmæssigt valg og opmåling af
materialer til afløbsinstallationer i jord.
Ved materialevalg kan deltagerne tage
hensyn til fysiske, kemiske, biologiske
og termiske belastninger.

46973

2

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anlaegsarbejder/
kloakering-udfoerelse-afafloebsinstallationer

Deltagerne kan udføre
afløbsinstallationer i jord i
plastmaterialerne PVC, PP og PE, fra og
med tilslutning til hovedkloak, til og
med gennembrydning i gulv,
fundament eller ydervæg mod jord i
henhold til gældende bygnings- og
arbejdsmiljølovgivning.

46976

16

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Kloakering-afløbssstemers formål
og indretning
AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anlaegsarbejder/
kloakeringafloebssystemers-formaalog-indretning

Deltagerne kan medvirke ved udførelse
af afløbsanlæg p.b.a. kendskab til
afløbssystemers formål og indretning
samt kan vælge afløbssystem ud fra
viden om bygværkers og renseanlægs
indretning, anvendelse og
rensningsprocesser.

46968

1

Kloakering-Arbejdsmiljø

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anlaegsarbejder/
kloakeringafloebssystemers-formaalog-indretning

Deltagerne kan håndtere
arbejdsmiljøproblemer og varetage
opgaver i tilknytning til
arbejdsmiljølovens regler inden for det
kloakautoriserede område ud fra eks.
vejledninger og ved inddragelse af
arbejdsmiljøorganisationen.

46967

2

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anlaegsarbejder/
kloakering-ks-afafloebsinstallationer
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/aktivekurser/kontrol-affjernvarmeanlaeg-2016/

Deltagerne kan på baggrund af viden
om autorisationslovens krav til
godkendte kvalitetsstyringssystemer
og den særlige tilsynsordning for
autoriserede virksomheder udføre
kvalitetssikring af afløbsinstallationer.

46972

1

Fjernvarme

44976

3

AMU

Bygge- og anlæg

Klokering-KS af
afløbsinstallationer

AMU

Bygge- og anlæg

Kontrol af fjernvarmeanlæg

AMU

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/bygnings-ogautomaling-samtskilteproduktionmv/kreativfarvesammensaetning-ibygningsmaleropgaver

Efter uddannelsen har deltagerne
opnået et kendskab til
farvesammensætning og til at kunne
foretage kreative valg, så de kan
anvende farver bevidst i
bygningsmalerfaget.

41760

10

Kvalitetssikring og dokumentation
i bygge & anlæg
AMU

Kvalitetssikring og
dokumentation i bygge &
anlæg

Deltagerne kan deltage i
kvalitetssikringsaktiviteter i udførende
bygge- og anlægsvirksomheder og kan
vurdere, om kravspecifikationer til
arbejdets udførelse er overholdt i de
konkrete situationer.

40687

2

Lys b svejs-stumps plade alle pos

Du kan med beklædte elektroder
lysbuesvejse stumpsømme i rør i alle
positioner i ulegeret stål på niveau
https://www.ug.dk/uddann svarende til DS/EN - ISO 5817, level
elser/arbejdsmarkedsudda C.Du kan visuelt bedømme egne
nnelseramu/svejsningogfyri svejsninger.Du kan følge
svejseprocedurerne.Du forstår
ngsteknik/svejsning-ogvigtigheden af, at specifikationerne
termisk-skaering-imetal/lys-b-svejs-stumps- overholdes.Du har kendskab til internt
plade-alle-pos
og eksternt miljø.

40089

10

Kreativ farvesammensætning i
bygningsmaleropgaver

AMU

AMU

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Lys b svejs-stumps plade pos PAPF

Lys b svejs-stumps rør alle pos

Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC

AMU

Du kan med beklædte elektroder
lysbuesvejse stumpsømme i rør i
Posistion PA og PF i ulegeret stål på
https://www.ug.dk/uddann niveau svarende til DS/EN - ISO 5817,
elser/arbejdsmarkedsudda level C.Du kan visuelt bedømme egne
nnelseramu/svejsningogfyri svejsninger.Du kan følge
svejseprocedurerne.Du forstår
ngsteknik/svejsning-ogvigtigheden af, at specifikationerne
termisk-skaering-imetal/lys-b-svejs-stumps- overholdes.Du har kendskab til internt
og eksternt miljø
plade-pos-pa-pf

40087

10

AMU

Du kan med beklædte elektroder
lysbuesvejse stumpsømme i rør i alle
positioner i ulegeret stål på niveau
https://www.ug.dk/uddann svarende til DS/EN/ISO 5817, level C.
elser/arbejdsmarkedsudda Du kan visuelt bedømme egne
nnelseramu/svejsningogfyri svejsninger.Du kan følge
svejseprocedurerne.Du forstår
ngsteknik/svejsning-ogvigtigheden af, at specifikationerne
termisk-skaering-imetal/lys-b-svejs-stumps- overholdes.Du har kendskab til internt
og eksternt miljø.
roer-alle-pos

40091

10

AMU

Du kan med beklædte elektroder
lysbuesvejse stumpsømme i rør i
Posistion PA og PC i ulegeret stål på
https://www.ug.dk/uddann niveau svarende til DS/EN - ISO 5817,
elser/arbejdsmarkedsudda level C. Du kan visuelt bedømme egne
nnelseramu/svejsningogfyri svejsninger.Du kan følge
svejseprocedurerne. Du forstår
ngsteknik/svejsning-ogvigtigheden af, at specifikationerne
termisk-skaering-imetal/lys-b-svejs-stumps- overholdes. Du har kendskab til internt
og eksternt miljø.
roer-pos-pa-pc

40090

10

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Lys b. svejs-kants plade/plade

MAG-svejsning proces 135

AMU

Du kan med beklædte elektroder
lysbuesvejse kantsømme i positionerne
https://www.ug.dk/uddann PA, PB og PF i ulegeret stål på niveau
elser/arbejdsmarkedsudda svarende til DS/EN ISO 5817, level C.
nnelseramu/svejsningogfyri Du kan følge svejseprocedurerne. Du
kan visuelt bedømme egne svejsninger.
ngsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-iDu forstår hvor vigtigt det er at
specifikationerne overholdes. Du har
metal/lys-b-svejs-kantskendskab til internt og eksterns miljø.
pladeplade

40086

10

AMU

Du har et godt grundlag for at vurdere
om du kan fortsætte
uddannelsesforløbet inden for MAGsvejsning 135. Det er muligt at vurdere
om du har anlæg for MAG-svejsning.
Du kan med massiv tråd MAG-svejse
https://www.ug.dk/uddann kant- og stumpsømme på et simpelt
elser/arbejdsmarkedsudda niveau. Du kan indstille svejseudstyret i
nnelseramu/svejsningogfyri overensstemmelse med
specifikationerne. Du kender reglerne
ngsteknik/svejsning-ogfor sikkerhed og miljø i forbindelse
termisk-skaering-imed MAG-svejsning. Du har kendskab
metal/mag-svejsningproces-135
til internt og eksternt miljø.

44676

5

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Malebehandlinger på
betonoverflader

Malerbehandling af udvendigt
træværk

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/bygnings-ogautomaling-samtskilteproduktionmv/malebehandlinger-paabetonoverflader

Deltagerne kan foretage fugtmålinger
og på den baggrund udføre og
kvalitetssikre malebehandlinger, som
er i overensstemmelse med angivne
betontyper. Desuden kan deltagerne
rådgive kunden om forebyggelse af
skader som følge af fugt på gulve og på
facader.

42836

2

AMU

Deltageren kan fortage
malerbehandling på udvendigt
træværk på baggrund af kendskab til
de almindeligste træarters struktur og
egenskaber og kan i den forbindelse
kommunikere med og vejlede kunder
https://www.ug.dk/uddann om valg af træarter og konstruktiv
elser/arbejdsmarkedsudda træbeskyttelse. Deltageren kan
nnelseramu/byggeanlaego tilrettelægge og kvalitetssikre
malerbehandlingen, så den er i
gindustri/bygnings-ogoverensstemmelse med gældende
automaling-samtlovgivning og anvisninger, samt
skilteproduktionreglerne for arbejdsmiljø, sikkerhed og
mv/malerbehandling-afsundhed.
udvendigt-traevaerk

46753

2

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Maritim-el, dokumentation og
måleinstrumenter

Nivellering

Pers. sikkerhed v arbejde med
epoxy og isocyanater

AMU

Deltageren kan fejlfinde og fejlrette på
mindre skibsrelaterede styrings-,
https://www.ug.dk/uddann regulerings- og alarmanlæg samt ved
elser/arbejdsmarkedsudda hjælp af måleinstrumenter vurder om
nnelseramu/metalindustrie komponenterne skal udskiftes eller
repareres endvidere har deltageren
n/opbygning-og-drift-afviden om funktion og virkemåde af de
offshoreinstallationer/maritim-el- el-tekniske komponenter som
anvendes inden for det maritime
dokumentation-ogmaaleinstrumenter
område.

40651

5

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anlaegsarbejder/
nivellering

Deltagerne kan udføre nivellerings- og
afsætningsopgaver inden for bygge- og
anlægsbranchen med relevante
nivellerings- og laserinstrumenter.

47665

5

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/industriensarb
ejdsmarkedsuddannelser/o
verfladebehandling/perssikkerhed-v-arbejde-medepoxy-og-isocyanater

Du lærer at arbejde med epoxy og
isocyanater på en sundheds- og
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig
måde i forhold til dig selv og dine
omgivelser ifølge §5 i AT
bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april
2001.

43996

2

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

PLC analog

PLC grundlæggende

PLC sekventiel

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/tekniskeinstall
ationerogenergi/elektriskautomation-paa-autmaskiner-og-anlaeg/plcanalog

Styringerne bliver mere og mere
komplekse og større. Analogteknik er
ofte brugt i en kompleks styring,
Derfor er det vigtig, at kunne installere,
programmere og idriftsætte styringer
med analogsignaler. EMC er samtidig
en vigtig del af kurset. Her ses på
korrekt montage og oplægning af
signalkabler og stærkstrømskabler.

40677

3

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/tekniskeinstall
ationerogenergi/elektriskautomation-paa-autmaskiner-og-anlaeg/plcgrundlaeggende

Deltagerne kan montere, installere,
idriftsætte og programmere mindre
anlæg indeholdende industrielle PLCstyringer, samt udføre
programændringer i bestående
styringsanlæg.

40151

3

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/tekniskeinstall
ationerogenergi/elektriskautomation-paa-autmaskiner-og-anlaeg/plcsekventiel

Styringerne bliver mere og mere
komplekse og større. Det vil sige, for at
kunne fejlfinde på styringer er det
vigtigt, at strukturere selve styringen.
Der er struktur i en sekvensstyring,
derfor betyder det meget, at personer
der skal arbejder med styringer har
forståelse for denne type styring. På
dette kursus får du viden om
sekvensteknik i henhold til IEC 848
normen.

42494

3

AMU

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/aktivekurser/recertificeringfjernvarme-2016/
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/byggeri.aspx?kateg
oriid=2483#
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/byggeri.aspx?kateg
oriid=2483#

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/bygnings-ogautomaling-samtskilteproduktionmv/spartling-af-gipsplader

Bygge- og anlæg

Recertificering Fjernvarme

Bygge- og anlæg

Slap Armering - udførelse af enkle
løsninger
AMU

Bygge- og anlæg

Slap Armering - udførelse af
specielle løsninger

Bygge- og anlæg

Spartling af gipsplader

AMU

Fjernvarme

46818

3

Slap Armering - udførelse af enkle
løsninger

45161

3

Slap Armering - udførelse af specielle
løsninger

45162

3

Deltageren kan foretage korrekt
spartling af gipsplader, herunder
vurdere indfaldskrav samt benytte
hensigtsmæssige værktøjer,
sparteltape og spartelmasse.

43701

Bygge- og anlæg

Stillads - Evakuering og redning i
højde

AMU

Bygge- og anlæg

Styring og regulering af
varmef.anlæg

AMU

Bygge- og anlæg

Systemforskalling - opstilling af
vægforskalling

AMU

Deltageren kan udarbejde plan for
evakuering af faldsikret kollega, så der
hurtigt og sikkert kan iværksættes
redning, hvis der sker fald fra højde.
Deltageren kan gennemføre
evakuering og påbegynde redning af
kollega, der hænger i line ved hjælp af
sele eller båre, herunder ved nedfiring
og ophaling. Deltageren kan udvælge
egnet højderedningsudstyr og anvende
det korrekt samt yde førstehjælp.
Deltageren har kendskab til ATvejledning på området og ENstandarder for CE-mærkning på
anvendt materiel.

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/stilladsmontage/s
tillads-evakuering-ogredning-i-hoejde
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/aktivekurser/styring-ogregulering-afvarmefordelende-anlaeg2016/
VVS
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/byggeri.aspx?kateg Systemforskalling - opstilling af
oriid=2483#
vægforskalling

40164

2

42038

3

45166

3

Deltagerne kan opstille, ændre og
nedtage ramme-, søjle-, og rullestillads
i henhold til kravet om en særlig
uddannelse i forbindelse med
opstilling, ændring og nedtagning af
stilladser højere end 3 meter jf.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.
1088 af 28. november 2011.

Bygge- og anlæg

Systemstilladser - opstilling mv.

Bygge- og anlæg

Tapetopsætning - mønstret tapet AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/stilladsmontage/s
ystemstilladser-op-0
https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/bygnings-ogautomaling-samtskilteproduktionEfter uddannelsen er deltagerne i
mv/tapetopsaetningstand til at udføre korrekt opsætning af
forskellige typer tapet.
moenstret-tapet

TIG-svejs-kants rustfri plade/rør

Du kan selvstændigt TIG-svejse
kantsømme i rustfri plade i
godstykkelser mellem 1 og 4 mm i alle
positioner på niveau svarende
DS/EN/ISO 5817, level C. Du kan følge
svejseprocedurerne og du ved hvor
https://www.ug.dk/uddann vigtigt det er at specifikationerne
elser/arbejdsmarkedsudda overholdes. Du kan visuelt kontrollere
nnelseramu/svejsningogfyri dine egne svejsninger. Du kender
reglerne for sikkerhed og miljø i
ngsteknik/svejsning-ogforbindelse med TIG-svejsning. Du kan
termisk-skaering-isvejse med både konstant og
metal/tig-svejs-kantsrustfri-pladeroer
pulserende lysbue.

Bygge- og anlæg

AMU

AMU

44004

15

41744

1,7

40108

5

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

TIG-svejs-kants uleg plade/rør

TIG-svejs-kants uleg plade/rør

TIG-svejs-stumps uleg plade

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/tigsvejsning/
Tig svejsning
Du kan selvstændigt TIG-svejse
kantsømme i ulegeret plade i
godstykkelser mellem 2 og 6 mm i alle
positioner på niveau svarende
DS/EN/ISO 5817, level C. Du kan følge
svejseprocedurerne og du ved hvor
vigtigt det er at specifikationerne
overholdes. Du kan visuelt kontrollere
dine egne svejsninger. Du kender
reglerne for sikkerhed og miljø i
forbindelse med TIG-svejsning.

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/svejsningogfyri
ngsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-imetal/tig-svejs-kants-ulegpladeroer

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/tigsvejsning/
Tig svejsning

40104

5

44451

5

40105

5

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos AMU

Du kan TIG-svejse stumpsømme i rør, i
ulegeret og lavtlegeret stål i alle
positioner på niveau svarende til
DS/EN/ISO 5817, level B. Du kan følge
https://www.ug.dk/uddann svejseprocedurerne og du ved hvor
elser/arbejdsmarkedsudda vigtigt det er at specifikationerne
nnelseramu/svejsningogfyri overholdes. Du kan visuelt kontrollere
dine egne svejsninger. Du kender
ngsteknik/svejsning-ogreglerne for sikkerhed og miljø i
termisk-skaering-iforbindelse med TIG-svejsning proces
metal/tig-svejs-stumpsuleg-roer-alle-pos
141.

40107

10

TIG-svejs-stumps uleg rør pos PAPC
AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/tigsvejsning/
Tig svejsning

40106

5

Tilgængelighed

Videreg
ående
uddann
else

Opkvalificering indenfor håndtering af
de udfordringer der findes indenfor at
skabe god tilgængelighed i det
offentlige rum.

Trailer kørekort

Trailerkørekort er efterspurgt af
Øvrige http://www.frisdal1.dk/trai håndværksfagene og indgår i
kurser lerkoerekort/
basisuddannelsen til murer og tømrer

30

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/udfo
erelse-af-apv-mv-i-smaabygge-og-anlaegsvirks
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/byggeri.aspx?kateg
oriid=2483#

Det er uddannelsens formål at sikre, at
alle små bygge- og
anlægsvirksomheder kan varetage
lovpligtige opgaver i tilknytning til
arbejdsmiljølovens regler.

44871

2

Udstøbning af byggepladsbeton

45739

3

Bygge- og anlæg

Udførelse af APV mv. i små byggeog anlægsvirks.
AMU

Bygge- og anlæg

Udstøbning af byggepladsbeton

AMU

Varmepumper

Opsætning og montering af
varmepumper og systemer til
overfladenær udnyttelse af geotermisk
http://www2.ucn.dk/forsid energi. Indregulering af anlæg og
slutafprøvning. Aflevering af anlæg til
Videreg e/kurserående _og_videreuddannelser/te kunde. Modulet kvalificerer til
uddann knologi/akademiuddannels opnåelse af godkendelse som VE
montør eller VE installatør.
else
er/energiteknologi.aspx

Bygge- og anlæg

5

Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg

Vejen som arbejdsplads-certifikat AMU
Arbejdsmiljø - sikkerhed og
sundhed på byggepladsen
AMU
Rulle og bukke stillads - opstilling
Betjening og vedligeholdelse af
håndværktøjsmaskiner
Fokus på kvalitet i bygge og
anlægsbranchen
Dampspærre - renovering af
tagkonstruktion
Isolering, energirigtige løsninger
ved isolering

47136

2

http://apps.techcollege.dk/bAllround Byggerioperatør

40349

2

AMU

http://apps.techcollege.dk/bAllround Byggerioperatør

45566

1

AMU

http://apps.techcollege.dk/bAllround Byggerioperatør

45581

2

AMU

http://apps.techcollege.dk/bAllround Byggerioperatør

40899

2

AMU

http://apps.techcollege.dk/bAllround Byggerioperatør

42806

2

AMU

http://apps.techcollege.dk/bAllround Byggerioperatør

40611

3

http://apps.techcollege.dk/bAllround Byggerioperatør

45916

1

http://apps.techcollege.dk/bAllround Byggerioperatør

45588

1

http://apps.techcollege.dk/bAllround Byggerioperatør

40905

1

41949

2,1

Bygge- og anlæg

Vægkonstruktioner, montering af
massive træelementer
AMU
Fugning, personlig sikkerhed ved
fugning m.v.
AMU
Anvendelse af mørteltyper til
murværk og puds
AMU

Bygge- og anlæg

Projektforståelse - bygge og anlæg AMU

Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/byggeanlaego
gindustri/asfaltbelaegninge
r/vejen-som-arbejdspladscertifikat

Deltagerne kan efterleve de
bygherrekrav om afmærkning og
sikkerhed, der stilles i forbindelse med
vejarbejder på statsvejnettet samt
vejarbejder, der er underlagt samme
regler. Deltagerne kan udføre korrekt
afmærkning af stationære og
bevægelige vejarbejder og medvirke til
at øge trafiksikkerheden både for sig
selv og kolleger som for andre
trafikanters.

Byggerioperatør

Bygge- og anlæg

Dampspærre - Renovering af
ydervægskonstruktion                      
    
AMU

Byggerioperatør

42807

1

AMU

Byggerioperatør

40362

1

AMU

Byggerioperatør

40052

0,5

AMU

Byggerioperatør

40355

0,5

AMU
AMU
AMU

Byggerioperatør
Byggerioperatør
Byggerioperatør

40688
40243
43749

0,5
2
2

AMU

Byggerioperatør

40565

1

AMU

Byggerioperatør

40740

1

AMU

Byggerioperatør

40566

1

Trapper - Fremstilling af trapper AMU
Planlægningsmetoder i bygge- og
anlægsbranchen
AMU

Byggerioperatør

40554

2

Byggerioperatør

43578

3

Vægkonstruktion - Opstilling af
vægskeletter                                      
Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg

Ydervægge - udførelse af
beklædninger                                     
          
Indervægge - udførelse af
beklædninger                                     
         
Bygningsreglement konstr/fugt/brand/klima/energi     
                      
Vægbeklædning Buet gips etc
Byggeplads logistik
Vindue, dør og skydedør montering og
justering                               
Glas - håndtering af glas på
byggepladsen                                     
            
Gulve - Konstruktioner i træ og
stål

Bygge- og anlæg

Brandforanstaltninger ved
tagdækkerarbejde
(lovkursus)                                          
AMU
    
Bygningsreglementet anvendelse                  
AMU
Kommunikations- og
samarbejdsmetoder på
byggeplads
AMU

Hotel og
restauration

Almen fødevarehygiejne

AMU

Hotel og
restauration

Anretning af mad i cafeteria og
kantine

AMU

Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg

Hotel og
restauration

Daglig erhvervsrengøring

AMU

Hotel og
restauration

Diæt- og allergikost

AMU

Hotel og
restauration

Grundltilberedning

AMU

Byggerioperatør

45140

1

Byggerioperatør

45420

2

43748

2

45818

3

44608

4

47494

10

42452

5

45491

5

Byggerioperatør
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/servicefagene.aspx
?kategoriid=2520
Almen fødevarehygiejne
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/servicefagene.aspx
?kategoriid=2526
Anretning af mad i cafeteria og kantine
http://apps.techcollege.dk/
billeder/Food/Efteruddann
else/Servicemedarbejder_t
uristomraadet.pdf
Allround Servicemedarbejder
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/servicefagene.aspx
?kategoriid=2529
Diæt- og allergikost
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/servicefagene.aspx
?kategoriid=2521
Grundltilberedning

Hotel og
restauration

Hotel og
restauration

Hotel og
restauration

Grundlæggende kost- og
menuplanlægning

Grøn kost

Innovativ gastronomi i hotel og
restauration

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/koekkenrestau
rantbagerkonditorogkoedb
ranchen/mad-til-gruppermed-varierede-behovernaering/grundlaeggendekost-og-menuplanlaegning

Deltageren kan udarbejde menuplaner
ud fra normalkost, og kan anvende
opskriftskort til tilberedning af
forskellige typer af retter. Deltageren
kan tilpasse opskriften til forskellige
målgruppers behov og ønsker, og kan
anrette måltiderne på forskellige
energitrin.

41673

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/koekkenrestau
rantbagerkonditorogkoedb
ranchen/mad-til-gruppermed-varierede-behovernaering/groen-kost

Deltageren kan efter uddannelsen
indarbejde grøn kost i dagens
forskellige måltider til forskellige
brugergrupper. Der arbejdes med
kostplanlægning, ernæringsberegning
og ernæringsvurdering af kosten samt
relevante IT-baserede værktøjer.

42453

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/koekkenrestau
rantbagerkonditorogkoedb
ranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/innovativgastronomi-i-hotel-ogrestauration

Deltageren kan arbejde innovativt med
at udvikle nye retter vha. konkrete
værktøjer som brainstorming og
mindmap. Deltageren afprøver og kan
anvende sæsonbetonede råvarer,
benytte tilberedningsmetoder og
anrette på nye måder samt forfine
smagsoplevelsen på basis af viden om
sensorik.

40521

2

2

Hotel og
restauration

Kundeservice

AMU

Hotel og
restauration

Lunt og varmt

AMU

Hotel og
restauration

Menusammensætning

AMU

Hotel og
restauration

Hotel og
restauration
Hotel og
restauration
Hotel og
restauration

Nyt nordisk køkken

AMU

Prisbereging i den daglige
madproduktion

AMU

Produktion af convenience food

AMU

Råvarer i køkkenet

AMU

http://apps.techcollege.dk/
billeder/Food/Efteruddann
else/Servicemedarbejder_t
uristomraadet.pdf
Allround Servicemedarbejder
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/servicefagene.aspx
?kategoriid=2522
Lunt og varmt
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/servicefagene.aspx
?kategoriid=2530
Menusammensætning

Deltageren kan redegøre for
udviklingen af det nye nordiske køkken
og nordiske råvarers karakteristika
samt udvikle og fremstille ny nordisk
mad. Deltageren kan gennem en
sensorisk tilgang og med anvendelse af
både traditionelle og specielle nordiske
råvarer lave velsmagende mad af
lokale råvarer med en god historie.

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/koekkenrestau
rantbagerkonditorogkoedb
ranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/nyt-nordiskkoekken
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/servicefagene.aspx Prisbereging i den daglige
?kategoriid=2527
madproduktion
https://www.ug.dk/search/
47482
https://www.ug.dk/search/
47350

45261

3

44605

5

44603

4

46832

3

46816

2

47482

3

47350

2

Hotel og
restauration

Salat og salatbar i madfremstilling aMU

Hotel og
restauration

Sammensætning af menu i
restaurant og kantine

Hotel og
restauration

Hotel og
restauration
Hotel og
restauration

AMU

Service og gæstebetjening af
turister

AMU

Sunde retter

AMU

Sæsongastronomi med optimering AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda Deltageren kan anvende et bredt
nnelseramu/koekkenrestau udvalg af råvarer/produkter - der kan
rantbagerkonditorogkoedb anvendes i salater, herunder
ranchen/madfremstilling- råvarernes sensoriske og
ernæringsmæssige kvaliteter.
restaurant-kantine-ogcatering/salat-og-salatbar-i- Deltageren kan planlægge og
sammensætte salater/salatbar.
madfremstilling
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/servicefagene.aspx Sammensætning af menu i restaurant
?kategoriid=2528
og kantine
http://apps.techcollege.dk/
billeder/Food/Efteruddann
else/Servicemedarbejder_t
uristomraadet.pdf
Allround Servicemedarbejder
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/servicefagene.aspx
?kategoriid=2524
Sunde retter
https://www.ug.dk/search/
47564

45531

2

45492

3

48151

2

46945

2

47564

2

Hotel og
restauration

Hotel og
restauration
Hotel og
restauration
Hotel og
restauration
Hotel og
restauration
Hotel og
restauration
Hotel og
restauration
Hotel og
restauration
Hotel og
restauration
Hotel og
restauration
IT- og teleteknik

Vejledning om
mærkningsordninger i detail

AMU

Årstidens råvarer i måltiderne

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/handeladminis
trationkommunikationogle
delse/detailhandel/vejledni
ng-ommaerkningsordninger-idetail
http://amunordjylland.dk/a
mu/amuforside/servicefagene.aspx
?kategoriid=2525

Efter uddannelsen kan deltageren
vejlede kunderne om udvalgte mærker
der benyttes til kategorisering af varer
inden for det område deltageren
arbejder med. Deltageren får indsigt i
mærkningsordninger der evt. er på vej.

47617

1

Årstidens råvarer i måltiderne

47667

2

Alverdens vine og gæstebetjening AMU
Ultimative vinoplevelser og
gæstebetjening
AMU

40987

5

40988

3

Præsentation af menuer

AMU

40990

1

Servering og service i restauranten AMU
Jobrelateret fremmedsprog med
nuanceret ordforråd
AMU
Kaffe og te inden for
restaurationsbranchen
AMU

43894

3

44978

5

45807

3

46691

2

46862

2

Kommunikation i
serviceorienteret gæstebetjening AMU
Kulturforståelse anvendt i
gæstebetjening
AMU
Autocad 2014 - Certified
Professional

IT- og teleteknik

IT- og teleteknik

IT- og teleteknik

AutoCAD 2015 - Certified
Professional

Design med Adobe CC

Arbejdes med programmerne Adobe
http://www2.ucn.dk/forsid Illustrator, Photoshop og InDesign. Du
får kompetencer i at skitsere, formgive
Videreg e/kurserående _og_videreuddannelser/te og produktudvikle designprodukter, så
uddann knologi/kurser/design_med du efterfølgende har kompetencer i at
else
_adobe_cc-f16-1.aspx
udarbejde f.eks. Foldere og plakater.

10

Digital markedsføring

Der opnås kompetencer, der bygger på
en grundlæggende forståelse for
begreber, modeller og værktøjer inden
for digital markedsføring. Man vil
forestå og tage del i analyse,
planlægning og praktisk anvendelse af
digital markedsføring. Dette inkluderer
analyse og vurdering af
markedspotentialet, udvikling af
digitale markedsføringsstrategier,
planlægning.

10

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurserVidereg _og_videreuddannelser/te
ående knologi/uddannelse_for_le
uddann dige/digital_markedsføringelse
f16-1.aspx

IT- og teleteknik

IT- og teleteknik
IT- og teleteknik

IT- og teleteknik

IT- og teleteknik

E-handel

Emedded software
Google Certificeret Manager

Videreg
ående
uddann
else
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurserVidereg _og_videreuddannelser/te
ående knologi/akademiuddannels
uddann er/informationsteknologi.a
else
spx

Grundelæggende It-sikkerhed

Videreg
ående
uddann
else

Grundlæggende database

Videreg
ående
uddann
else

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te
knologi/akademiuddannels
er/informationsteknologi.a
spx
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te
knologi/akademiuddannels
er/informationsteknologi.a
spx

Man får kompetence til at kunne
analysere, udvikle og udarbejde
løsningsforslag til ehandelskoncepter/webshops, og at
den studerende i praksis kan bidrage
med analy-se, forslag, argumentation,
vurderinger, valg og projektledelse
vedrørende virksomhedens ehandelskoncepter og praktiske ehandelsløsninger både ift. egen
organisation, samarbejdspartnere, kunder og brugere.
Du bliver i stand til at designe,
programmere, konfigurere og teste
mindre opgaver på et embedded
system og får viden om håndtering af
elektriske signaler, indgange og
udgange.

10

5

Faget giver dig redskaber til at
udarbejde strategier, politikker og
procedurer for it-sikkerhed, og du
bliver rustet til at kunne deltage i den
organisatoriske planlægning af en itfunktion.

5

Faget klæder dig på med de fornødne
kvalifikationer inden for modellering til
at tilegne dig kvalifikationer bredt
inden for IT-udvikling.

5

IT- og teleteknik
IT- og teleteknik
IT- og teleteknik

IT- og teleteknik

IT- og teleteknik

IT- og teleteknik
IT- og teleteknik
IT- og teleteknik

Grundlæggende programmering
Inventor Professional 2014 Certified Professional
Inventor Professional 2015 Certified Professional
microsoftcertificeringer af
forskellig art

Online kommunikation

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurserVidereg _og_videreuddannelser/te
ående knologi/akademiuddannels
uddann er/informationsteknologi.a
else
spx

Faget klæder dig på til at anvende det
valgte programmeringssprog til
realisering af algoritmer, skabeloner,
mønstre og abstraktioner. Du lærer at
anvende det valgte
programmeringssprog til realisering af
simple designmodeller.

Øvrige Kurserne udbydes af
kurser nyledige.dk i Aalborg

Der er en række kurser, som jeg som
menigmand ikke kan skelne fra
hinanden

Videreg
ående
uddann
else

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurserVidereg _og_videreuddannelser/te
ående knologi/akademiuddannels
uddann er/informationsteknologi.a
Programmering af mobile enheder else
spx
Revit Architecture 2014 Certified
Professional
Revit Architecture 2015 Certified
Professional

Formålet er at kvalificere den
studerende til professionelt at forestå
og tage del i anvendelsen af teknologi i
virksomhedens interne og eksterne
online kommuni-kation
Fra idé og konceptudvikling, over
kravspecifikation, brugertest og
programmering. Du lærer at kode en
app uanset om du aldrig har skrevet en
linje kode før, eller du er rutineret
udvikler.

10

10

5

IT- og teleteknik

IT- og teleteknik

IT- og teleteknik

IT- og teleteknik

SAP diverse kurser

Social media Manager

Øvrige
kurser Udbydes af Nyledige.dk

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurserVidereg _og_videreuddannelser/te
ående knologi/uddannelse_for_le
uddann dige/social_media_manage
else
r-f16-1.aspx

Videregående It-sikkerhed

Videreg
ående
uddann
else

Netværk og operativsystemer

Videreg
ående
uddann
else

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te
knologi/akademiuddannels
er/informationsteknologi.a
spx
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te
knologi/akademiuddannels
er/informationsteknologi.a
spx

Uddannelsen, der gør dig i stand til at
lægge en effektiv strategi i dit brug af
sociale medier. Uddannelsen
henvender sig til både virksomheder
og privatpersoner.Uddannelsen giver
eksempler på forskellige cases, hvor
virksomheder - både B2C og B2B har
haft succes med hver service.

10

Her lærer du om kryptografiske
principper og teknikker inden for
symmetrisk og asymmetrisk
kryptografi. Du får styr på
standardsystemer til sikring af netværk
og bliver fortrolig med autentificering,
certifikater, nøglehåndtering, firewalls
og IDS/IDPS.
Har du lyst til at blive fortrolig med
systemudvikling og programmering af
systemer i et client/servermiljø, er
faget 'Netværk og Operativsystemer'
interessant for dig.

5

6

5

Videreg
ående
uddann
else

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te
knologi/akademiuddannels
er/informationsteknologi.a
spx
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te
knologi/akademiuddannels
er/informationsteknologi.a
spx
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te
knologi/akademiuddannels
er/informationsteknologi.a
spx

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/industriensarb
ejdsmarkedsuddannelser/a
rbejdets-organisering-ved- På kurset lærer du at gennemføre et 5S mål- og resultatstyringsforløb ved
produktion-iindustrien/anvendelse-af-5- anvendelse af de 5 trin i Leans-modellen-operatoerer
fremgangsmåden.

IT- og teleteknik

Videreg
ående
uddann
Brugervenlighed og grafisk design else

IT- og teleteknik

Videreg
ående
uddann
else

IT- og teleteknik

Jern, metal og auto

Grundlæggende systemudvikling

Infrastrukturarkitektur

Anvendelse af 5-S modellen for
operatører

Du lærer om formgivning, æstetiske
principper, farvelære og
perceptionspsykologi og at analysere
en informationsarkitektur og omsætte
den til et brugervenligt grafisk design.
Du bliver i stand til at iværksætte
brugerundersøgelser og -tests og
anvende resultaterne til et vellykket
design.
Du lærer at arbejde systematisk med
udvikling, videreudvikling og
integration af store it-systemer, hvor
du kan trække på din viden om
procesmodeller og
systemudviklingsmetoder.

10

10

6

5

Du bliver i stand til at kunne
tilrettelægge, tilpasse og gennemføre
centrale elementer i et datacenterdesign ved at inddrage centralt
anvendte driftsmodeller.

6

5

43937

2

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Automatiske anlæg, ellære og
relæteknik

Automatiske anlæg,
elpneumatikfejlfinding

Automatiske anlæg, fejlfinding,
relæstyring og motorer

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/aktivekurser/fejlfinding-paaautomatiske-mask-oganlaeg-trin-1-ael090516f1/

44647

5

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/aktivekurser/fejlfinding-paaautomatiske-mask-oganlaeg-trin-2-ael130616f2/

44653

5

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/aktivekurser/fejlfinding-paaautomatiske-mask-oganlaeg-trin-2-ael130616f2/

44652

5

Jern, metal og auto

Automatiske anlæg, pneumatik
fejlfinding

AMU

Jern, metal og auto

Betjening af 3Dkoordinatmålemaskine

AMU

Jern, metal og auto

CAM drejning

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/aktivekurser/fejlfinding-paaautomatiske-mask-oganlaeg-trin-1-ael090516f1/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
Målemaskine
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
CAM drejning

44650

47436

2

47440

5

Jern, metal og auto

CAM drejning med C-akse

AMU

Jern, metal og auto

CAM fræsning (2D)

AMU

Jern, metal og auto

CAM fræsning (2D) på CAD-filer

AMU

Jern, metal og auto

CAM fræsning (3D)

AMU

Jern, metal og auto

CAM fræsning med
dobbeltkrumme overflader

AMU

Jern, metal og auto

CNC drejning med C-akse (2-sidet) AMU

Jern, metal og auto

CNC drejning, programmering
med cyklus/dialog

AMU

Jern, metal og auto

CNC drejning, programmering og
opstilling, 1-sidet

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/

CAM drejning

47441

5

CAM Fræsning

47443

5

CAM Fræsning

47444

5

CAM Fræsning

47445

5

CAM Fræsning

47446

5

CNC drejning

47454

5

CNC drejning

47452

5

CNC drejning

47451

5

Jern, metal og auto

CNC drejning, programmering og
opstilling, 2-sidet

AMU

Jern, metal og auto

CNC fræsning, enkel
programmering og bearbejdning

AMU

Jern, metal og auto

CNC fræsning, opspænding og
flersidet bearbejdning

AMU

Jern, metal og auto

CNC fræsning, programmering og
opstilling, 1-sidet
AMU

Jern, metal og auto

CNC fræsning, programmering og
opstilling, 2-sidet
AMU

Jern, metal og auto

CNC plan- og profildrejning,
programmering

Jern, metal og auto

AMU

Direkte prøve gaffeltruckcertifikat
A eller B AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/

CNC drejning

47453

5

CNC fræsning

47413

5

CNC fræsning

47416

5

CNC fræsning

47414

5

CNC fræsning

47415

5

CNC drejning

47450

5

47890

1

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/transporterhv Efter uddannelsen kan deltagerne
ervene/grundkompetence- bestå certifikatprøven til enten
lager-og-terminal/dir-0
gaffelstabler (A) eller gaffeltruck (B).

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Drejeteknik på konventionel
drejebænk

Effiktivisering for operatører i
proces

Elintroduktion for
maskinoperatører

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/industriensarb
ejdsmarkedsuddannelser/s
paantagendemetalindustri/drejeteknikpaa-konventioneldrejebaenk

På baggrund af viden om DS/ISO
tegninger kan deltagerne vælge
korrekte proces og skæredata samt
opstille og betjene en konventionel
drejebænk.

45180

5

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/proces-ogautomatik.aspx
Effiktivisering for operatører i proces

47291

3

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/aktivekurser/fejlfinding-paaautomatiske-mask-oganlaeg-trin-1-ael090516f1/

44648

5

44212

3

47425

5

47424

5

Jern, metal og auto

EL-Pneumatiske styringer

AMU

Jern, metal og auto

Emnetegning i CAD, assembly med
2-4 parter
AMU

Jern, metal og auto

Emnetegning i CAD, introduktion

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/proces-ogautomatik.aspx
EL-Pneumatiske styringer
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
CAD
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
CAD

Jern, metal og auto

Emnetegning i retvinklet
projektion

Jern, metal og auto

Faldsikring og højderedning

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheTegningslæsning
og-cad/

AMU
Øvrige
kurser Falck

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/industriensarb
ejdsmarkedsuddannelser/a
rbejdets-organisering-vedproduktion-iindustrien/forretningsforst
aaelseproduktionsmedarbejdere
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/

47422

3

Du får en grundlæggende viden om de
faktorer, der påvirker en virksomheds
økonomi. Du får forståelse for dit
arbejdsområdes indvirkning på
konkurrencefordele.

46541

2

Konventionel fræsning

44818

15

GPS

47426

3

Jern, metal og auto

Forretningsforståelse for
produktionsmedarbejdere

AMU

Jern, metal og auto

Fræsning, emnefremstilling

AMU

Jern, metal og auto

GPS målsætning

AMU

GWO - First Aid 2 dage

Privat

2

GWO – Manual Handling 0,5 dage Privat

0,5

GWO - Sea Survival 1,5 dage

Privat

1,5

GWO – Working at Heights 2 dage Privat

2

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

GWO– Fire Awareness 0,5 dage

Privat

0,5

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/proces-og- Instruktion og oplæring på
AMU automatik.aspx
procesanlæg
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
Kontrolmåling med fast og stilbart
sesstruktur/metalbranchemåleværktøj
AMU og-cad/
Måling
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te Fokus kvalitet, kvalitetskontrol og
Videreg knologi/akademiuddannels hvorledes et produkt miljøvurderes,
viden om kalibreringsbegrebet. Og
ående er/innovationuddann _produkt_og_produktion.a kendskab til miljøbegreber og
else
miljøforhold.
Kvalitet/miljø/sikkerhed
spx
Instruktion og oplæring på
procesanlæg

Jern, metal og auto

Kvalitetsbevidsthed ved industriel
produktion
AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/tvaerfagligeo
mraade/faelleskataloget/kv
alitetsbevidsthed-vedindustriel-produktion

På kurset lærer du at vedligeholde og
forbedre arbejdet med virksomhedens
kvalitetsmålsætninger, samt medvirke
til at løse kvalitetsproblemer.

Jern, metal og auto

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te
Videreg knologi/akademiuddannels
ående er/innovationuddann _produkt_og_produktion.a
Kvalitetsoptimering med Six Sigma else
spx

I faget lærer du at se sammenhængen
mellem synlig ledelse og
forandringsledelse. Du får fod på
relevante værktøjer, som er knyttet til
hvert trin i DMAIC-processen,
herunder SIPOC Analyse og IPO
Analyse, pareto diagram, histogram og
kontrolplaner.

44230

3

47431

5

10

45370

3

10

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/proces-og- Lean værktøjsanvendelse for
operatører
automatik.aspx

40659

5

AMU

Du kan MAG svejse proces 136
kantsømme i de fleste positioner i
https://www.ug.dk/uddann ulegeret stål på niveau svarende til
elser/arbejdsmarkedsudda DS/EN/ISO 5817, level C. Du kan følge
nnelseramu/svejsningogfyri svejseprocedurerne. Du kan visuelt
bedømme egne svejsninger. Du forstår
ngsteknik/svejsning-oghvor vigtigt det er at specifikationerne
termisk-skaering-imetal/mag-svejs-kantsoverholdes. Du har kendskab til internt
og eksternt miljø samt sikkerhed.
pladeplade-pr-136

40098

5

MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/magsvejsning-proces-135/
Mag 135 - massiv tråd

40093

10

MAG-svejs-stumps plade alle pos
pr 136

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/magsvejsning-proces-136/
Mag 136 - Rørtråd

40101

5

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/magsvejsning-proces-136/
Mag 136 - Rørtråd

40100

5

Lean værktøjsanvendelse for
operatører

MAG-svejs-kants plade/plade pr
136

MAG-svejs-stumps plade pos PAPF pr 136

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør alle pos pr
135
AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/magsvejsning-proces-135/
Mag 135 - massiv tråd

40097

5

MAG-svejs-stumps rør alle pos pr
136
AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/magsvejsning-proces-136/
Mag 136 - Rørtråd

40103

5

MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC
pr 135

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/magsvejsning-proces-135/
Mag 135 - massiv tråd

40096

5

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/magsvejsning-proces-136/
Mag 136 - Rørtråd

40102

5

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/svejsningogfyri
ngsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-imetal/manuel-maale-ogbearbejdningsteknik

45592

10

MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC
pr 136

Manuel måle og
bearbejdningsteknik

Deltageren er i stand til at anvende det
almindeligste forekomne håndværktøj
og måleudstyr, der anvendes i
metalindustrien og har endvidere
kendskab til de maskiner som
anvendes i produktionen.

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

http://amunordjylland.dk/a
Maskin- og el-sikkerhed for
mu/amu-forside/proces-ogoperatører
AMU automatik.aspx
Maskin- og el-sikkerhed for operatører
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
Maskintegning, 3D-Cadsesstruktur/metalbranchekonstruktion
AMU og-cad/
CAD
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
Maskintegning, Projektionstegning
sesstruktur/metalbranchei cad
AMU og-cad/
CAD
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurserHer får du både den teoretiske viden
Videreg _og_videreuddannelser/te om bl.a. matematiske og fysiske
ående knologi/akademiuddannels begreber, el-tekniske begreber,
uddann er/automation_og_drift.as teorier, principper og metoder, der
Maskinteknologi industri
else
px
anvendes inden for automation.

MIG-svejsning, aluminium svær
plade, kantsømme

MIG-svejsning, aluminium svær
plade, stumpsømme

44384

2

44848

5

44847

5

10

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/migsvejsning/
Mig svejsning - Alu

45905

10

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/migsvejsning/
Mig svejsning - Alu

46512

10

Jern, metal og auto

Miljøarbejde i industrien

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/industriensarb
ejdsmarkedsuddannelser/a
rbejdets-organisering-vedproduktion-iindustrien/miljoearbejde-iindustrien

Du lærer om sammenhængen mellem
globalt og lokalt miljø og
industrivirksomheders miljøarbejde. På
baggrund heraf kan du handle
miljømæssigt korrekt i egen
jobfunktion.

42841

1

Med udgangspunkt i DS/ISO tegninger
og en operationsplan kan deltagerne
efter gennemført uddannelse udføre
centrer patron opspænding af emner i
hærdede bakker samt opsætte og
indstille skærende værktøj i stålholder
på en konventionel drejebænk

45178

5

Konventionel fræsning

45177

5

40449

3

Jern, metal og auto

Operatør ved konventionel
maskindrejning

AMU

Jern, metal og auto

Operatør ved konventionel
maskinfræsning

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/industriensarb
ejdsmarkedsuddannelser/s
paantagendemetalindustri/operatoerved-konventionelmaskindrejning
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/proces-ogautomatik.aspx
Operatør vedligehold, mekanisk intro

Jern, metal og auto

Operatør vedligehold, mekanisk
intro

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Opspændingsmetoder, drejning

Produktionskemi for operatører

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/industriensarb
ejdsmarkedsuddannelser/s
paantagendemetalindustri/opspaending
smetoder-drejning

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/proces-ogautomatik.aspx
Produktionskemi for operatører

Jern, metal og auto

Produktionsoptimering

Videreg
ående
uddann
else

Jern, metal og auto

Præcisionsmåling med stilbart
kontrolværktøj

AMU

Robotteknologi

Videreg
ående
uddann
else

Jern, metal og auto

Efter gennemført uddannelse kan
deltagerne, med henblik på præcisions
rundløb, udføre udboring og 2.
operations emneopspænding i bløde
bakker i 3-bakket centrer patron og
herefter plan/langs- og ansatsdreje
samt roulettere emner med og uden
pinolstøtte på en konventionel
drejebænk.

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te
knologi/akademiuddannels
er/innovation_produkt_og_produktion.a
spx
http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/te
knologi/akademiuddannels
er/automation_og_drift.as
px

45181

5

44216

2

Faget klæder dig på til at analysere
lagerstyringsbehov og vare- og
informationsstrømme og til at vurdere
og vælge relevante styringsprincipper.
Du lærer at anvende enkle statistiske
tests og analyseværktøjer og får de
nødvendige ledelsesværktøjer til at
gennemføre forandringer.

Måling

Der undervises både teoretisk og
praktisk med udgangspunkt i en 6
akset robotarm.

10

47432

5

5

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

SCADA, netværk og databaser

Sikker adfærd i
produktionsvirksomheder

Sikkerhed i industrien 1 – sikker
adfærd

Styringsteknik for operatører

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurserVidereg _og_videreuddannelser/te
ående knologi/akademiuddannels
uddann er/automation_og_drift.as
else
px

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/industriensarb
ejdsmarkedsuddannelser/a
rbejdets-organisering-vedproduktion-iindustrien/sikker-adfaerd-iproduktionsvirksomheder

Der er fokus på systemopbygning,
serverplatforme, objektopbygning
samt visualisering. Undervisningen
foregår i to trin, hvor der først
opbygges et komplet anlæg på en
virtuel server og efterfølgende
opbygges en grafisk brugerflade til det
pågældende anlæg.

Deltageren kan medvirke til udvikling
af sikker adfærd i
produktionsvirksomheder samt
anvende en funktionel model for
adfærdsregulering.

10

47075

1

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/proces-og- Sikkerhed i industrien 1 – sikker
automatik.aspx
adfærd

48143

1

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/proces-ogautomatik.aspx
Styringsteknik for operatører

46881

5

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, aluminium tynd
plade, kantsømme

TIG-svejsning, aluminium tynd
plade, stumpsømme

TIG-svejs-stumps svær rustfri rør
alle pos

TIG-svejs-stumps tynd rustfri
plade

TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør
alle pos

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/tigsvejsning/
Tig svejsning - Alu

46513

10

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/tigsvejsning/
Tig svejsning - Alu

46515

10

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/tigsvejsning/
Tig svejsning - rustfri

40114

5

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/tigsvejsning/
Tig svejsning - rustfri

40109

5

AMU

http://techcollege.dk/efter
uddannelse/efteruddannel
sesstruktur/metalbrancheog-cad/svejsekurser/tigsvejsning/
Tig svejsning - rustfri

40112

6

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Transport og warehouse
management

Operationelt indkøb

Logistik

Videreg
ående
uddann
else

Videreg
ående
uddann
else

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-oglogistik/transport-ogwarehouse-managementakademiuddannelsen-iinternational-transport-oglogistik
https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-oglogistik/operationeltindkoebakademiuddannelsen-iinternational-transport-oglogistik

https://www.ug.dk/uddann
elser/universitetsuddannel
ser/kandidatuddannelser/t
Videreg ekniskvidenskabeligekandid
ående atuddannelser/civilingenio
uddann eruddannelser/transportelse
og-logistik

Faglig specialisering indenfor transport,
lagerstyring og transportjuraen.
Herunder håndtering af indretning og
brugen af hubs, terminaler og lagre,
samt for tilrettelæggelsen af
rutestrukturen.

30

10

30

10

30

10

Indkøb i private og offentlige
virksomheder i både Danmark og
udlandet herunder de juridiske
elementer. Indhentelse af tilbud,
leverandørkontakt, valg af
leverandør, udarb. af tilbud

Analyser og håndtering af de
logistiske opgaver i virksomhedenogså med internationalt perspektiv.
Konkrete værktøjer til at styre
varernes vej gennem verden.
Indblik i hele forsyningskæden og
analysering af samarbejdsrelationer
samt virksomhedens service- og
omkostningsniveau på
logistikområdet.

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Indsigt i de transportretlige regler
om ansvar: National transport,
CMR, søret, fly- og togjura. Blive i
stand til at kunne afklare de mest
almindelige situationer om
ansvarsfordeling og kompensation.

Transport jura

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-ogVidereg logistik/transportjuraående akademiuddannelsen-iuddann international-transport-ogelse
logistik

På uddannelsesforløbet arbejder du
med både egen- og
fremmedfinansiering, du lærer at
udarbejde økonomistyrings- og
beslutningsmodeller, ligesom du
bliver trænet i at fastlægge
økonomiske mål- og resultatplaner.

Økonomistyring i praksis

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-oekonomi-ogVidere ressourcestyring/oekonomi
gåend styring-i-praksise
akademiuddannelsen-iuddan oekonomi-ognelse ressourcestyring

På dette modul lærer du at læse og
forstå en ekstern årsrapport for
virksomheder i forskellige
regnskabsklasser. Du får også
indsigt i hvordan man beskriver
risici og får værktøjer til
risikoafdækning.

Årsrapport og regnsskabsanalyse

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-oekonomi-ogVidere ressourcestyring/aarsrappo
gåend rt-og-regnskabsanalysee
akademiuddannelsen-iuddan oekonomi-ognelse ressourcestyring

30

10

30

10

30

10

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Du lærer hvordan et offentligt
budget udarbejdes og benyttes til
https://www.ug.dk/uddann økonomistyring og opfølgning. Du
Videre elser/diplomuddannelser/o
lærer at analysere forskellige
gåend ekonomiskmerkantilediplo problemstillinger i relation til
e
muddannelser/offentligDiplom i offentlig forvaltning og
budgetlægningen og
uddan forvaltning-ogadministration - offentlig
økonomistyringen i kommuner,
budgetlægning og økonomistyring nelse administration
regioner og staten.

Praktisk administrativ håndtering
af sygefravær
AMU

Praktisk håndtering af
personalejuridiske opgaver

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-oglogistik/transport-ogwarehouse-managementakademiuddannelsen-iinternational-transport-oglogistik
https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-oglogistik/operationeltindkoebakademiuddannelsen-iinternational-transport-oglogistik

30

47647

1 dag

40406

1 dag

5

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Daglig registrering i et
økonomistyringsprogram

Debitorstyring

Ã˜konomiske styring af lageret

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/universitetsuddannel
ser/kandidatuddannelser/t
ekniskvidenskabeligekandid
atuddannelser/civilingenio
eruddannelser/transportog-logistik

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-oglogistik/transportjuraakademiuddannelsen-iinternational-transport-oglogistik

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-oglogistik/transport-ogwarehouse-managementakademiuddannelsen-iinternational-transport-oglogistik

45969

2 dage

45964

2 dage

45958

2 dage

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontering af køb, salg, drift af biler
og ejendom
AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-oglogistik/operationeltindkoebakademiuddannelsen-iinternational-transport-oglogistik

Konteringsinstrukser

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/universitetsuddannel
ser/kandidatuddannelser/t
ekniskvidenskabeligekandid
atuddannelser/civilingenio
eruddannelser/transportog-logistik

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-oglogistik/transportjuraakademiuddannelsen-iinternational-transport-oglogistik

Kontoplaner og virksomhedens
rapporteringsbehov

45960

2 dage

45963

1 dag

45962

2 dage

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kreditorstyring

Placering af resultat- og
balancekonti

Registreringsmetoder ved
virksomhedens drift

AMU

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/handeladminis
trationkommunikationogle
delse/viden-ogforretningsservice/kreditor
styring

45961

1 dag

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/handeladminis
trationkommunikationogle
delse/viden-ogforretningsservice/placerin
g-af-resultat-ogbalancekonti

45965

2 dage

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/handeladminis
trationkommunikationogle
delse/viden-ogforretningsservice/registrer
ingsmetoder-vedvirksomhedens-drift

45967

2 dage

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Regnskabsafstemninger ifm.
årsafslutningen

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/handeladminis
trationkommunikationogle
delse/viden-ogforretningsservice/regnska
bsafstemninger-ifmaarsafslutningen

40007

2 dage

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/handeladminis
trationkommunikationogle
delse/viden-ogforretningsservice/aarsafsl
utning-af-bogholderiet

40008

2 dage

Ã…rsafslutning af bogholderiet

AMU

Transport og warehouse
management

Faglig specialisering indenfor
https://www.ug.dk/uddann transport, lagerstyring og
elser/akademiuddannelser/ transportjuraen. Herunder
merkantil/akademiuddann håndtering af indretning og brugen
af hubs, terminaler og lagre, samt
elsen-i-internationalfor tilrettelæggelsen af
transport-ogrutestrukturen.
logistik/transport-ogVidereg warehouse-managementående akademiuddannelsen-iuddann international-transport-ogelse
logistik

30

10

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Operationelt indkøb

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-oglogistik/operationeltVidereg indkoebående akademiuddannelsen-iuddann international-transport-ogelse
logistik

Indkøb i private og offentlige
virksomheder i både Danmark og
udlandet herunder de juridiske
elementer. Indhentelse af tilbud,
leverandørkontakt, valg af
leverandør, udarb. af tilbud

30

10

30

10

30

10

Analyser og håndtering af de
logistiske opgaver i virksomhedenogså med internationalt perspektiv.
Konkrete værktøjer til at styre
varernes vej gennem verden.
Indblik i hele forsyningskæden og
analysering af samarbejdsrelationer
samt virksomhedens service- og
omkostningsniveau på
logistikområdet.

Logistik

https://www.ug.dk/uddann
elser/universitetsuddannel
ser/kandidatuddannelser/t
Videreg ekniskvidenskabeligekandid
ående atuddannelser/civilingenio
uddann eruddannelser/transportelse
og-logistik

Transport jura

Indsigt i de transportretlige regler
https://www.ug.dk/uddann om ansvar: National transport,
elser/akademiuddannelser/ CMR, søret, fly- og togjura. Blive i
merkantil/akademiuddann stand til at kunne afklare de mest
almindelige situationer om
elsen-i-internationalansvarsfordeling og kompensation.
transport-ogVidereg logistik/transportjuraående akademiuddannelsen-iuddann international-transport-ogelse
logistik

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Transport og warehouse
management

Operationelt indkøb

Logistik

Videreg
ående
uddann
else

Videreg
ående
uddann
else

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-oglogistik/transport-ogwarehouse-managementakademiuddannelsen-iinternational-transport-oglogistik
https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-oglogistik/operationeltindkoebakademiuddannelsen-iinternational-transport-oglogistik

https://www.ug.dk/uddann
elser/universitetsuddannel
ser/kandidatuddannelser/t
Videreg ekniskvidenskabeligekandid
ående atuddannelser/civilingenio
uddann eruddannelser/transportelse
og-logistik

Faglig specialisering indenfor
transport, lagerstyring og
transportjuraen. Herunder
håndtering af indretning og brugen
af hubs, terminaler og lagre, samt
for tilrettelæggelsen af
rutestrukturen.

30

10

30

10

30

10

Indkøb i private og offentlige
virksomheder i både Danmark og
udlandet herunder de juridiske
elementer. Indhentelse af tilbud,
leverandørkontakt, valg af
leverandør, udarb. af tilbud

Analyser og håndtering af de
logistiske opgaver i virksomhedenogså med internationalt perspektiv.
Konkrete værktøjer til at styre
varernes vej gennem verden.
Indblik i hele forsyningskæden og
analysering af samarbejdsrelationer
samt virksomhedens service- og
omkostningsniveau på
logistikområdet.

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Nærings- og
nydelsesmiddel

Transport jura

Håndtering af ensidigt gentaget
arbejde

https://www.ug.dk/uddann
elser/akademiuddannelser/
merkantil/akademiuddann
elsen-i-internationaltransport-ogVidereg logistik/transportjuraående akademiuddannelsen-iuddann international-transport-ogelse
logistik

AMU

Indsigt i de transportretlige regler
om ansvar: National transport,
CMR, søret, fly- og togjura. Blive i
stand til at kunne afklare de mest
almindelige situationer om
ansvarsfordeling og kompensation.

Med baggrund i egne erfaringer
med ensidigt gentaget arbejde og
viden om fysiske og psykiske
belastninger kan deltageren
analysere belastninger i eget
arbejde, herunder afdække,
hvordan kroppen påvirkes af og
https://www.ug.dk/uddann reagerer på ensidigt gentaget
elser/arbejdsmarkedsudda arbejde. Deltageren kan udforme
nnelseramu/tvaerfagligeo forslag til konkrete handleplaner for
mraade/faelleskataloget/h afhjælpning af påvirkninger fra
aandtering-af-ensidigtensidigt gentaget arbejde inden for
eget arbejdsområde.
gentaget-arbejde

30

45372

3

10

Nærings- og
nydelsesmiddel

Social- og sundhed

Fødevarehygiejne og egenkontrol AMU

Bliv beskæftigelseskonsulent

Deltagerne kan efterleve gældende
lovgivning vedrørende fremstilling,
opbevaring og salg af fødevarer
samt personlig hygiejne og
produktionshygiejne. Deltagerne
har opdateret deres viden om
mikroorganismers rolle ved
tilvirkning, opbevaring og salg af
fødevarer, og kan anvende de
overordnede principper om
egenkontrol ved produktion,
opbevaring og salg, herunder
branchekoder, og ved hvilke
https://www.ug.dk/uddann områder egenkontrol skal omfatte.
elser/arbejdsmarkedsudda Endvidere kender deltagerne
nnelseramu/koekkenrestau principperne i risikoanalyse, kan
rantbagerkonditorogkoedb udpege kritiske punkter, fastlægge
ranchen/madfremstilling- systematiske
restaurant-kantine-ogovervågningsprocedurer og løse
catering/foedevarehygiejne- problemer, hvis overvågningen
afslører uregelmæssigheder.
og-egenkontrol

Dette 6-ugers kursus bringer dig 360
grader rundt om hverdagen som
beskæftigelseskonsulent. Kurset
hjælper med at afklare, om
http://www.erhvervskonsulenterne.dk/sw/front beskæftigelsesområdet er vejen frem
end/show.asp?parent=438 for dig. Samtidig bliver du klogere på,
Øvrige 313&leftmenu_parent=288 hvordan du kan gøre en forskel for
kurser 103&layout=0
landets ledige og sygemeldte.

47481

4

30

Social- og sundhed

Social- og sundhed

Social- og sundhed

Hvad er Socialpædagogik?

Videreg
ående
uddann
else

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
edagogik/akademiuddanne
lser/socialpædagogik/hvader-socialpædagogike16.aspx
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
edagogik/uddannelse_for_l
edige/icdp-uddannelse-irelations-ogressourceorienteretpædagogik-f16.aspx

ICDP niveau 1

Øvrige
kurser

Inklusion og eksklusion

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
Videreg edagogik/akademiuddanne
ående lser/socialpædagogik/valg
uddann modul-inklusion-ogelse
eksklusion-f16.aspx

For dig, der brænder for arbejdet med
mennesker i udsatte positioner.

37599

Du vil styrker dine kompetencer til at
etablere udviklingsstøttende samspil
med andre.

På modulet har vi blandt andet fokus
på begreberne marginalisering og
eksklusion, medbestemmelse og
brugerinddragelse. Der bliver også
arbejdet med viden og forståelser for
funktionsnedsættelse og diagnoser ind
i hele inklusionsdebatten

9

10

6

3709

9

10

Social- og sundhed

Social- og sundhed

medicinadministration

Neurorehabilitering af
senhjerneskadede

AMU

Deltagerne kan på baggrund af
tidligere erhvervet viden og
praksiserfaring handle selvstændigt
http://www.sosunord.dk/k samt reflektere over problemstillinger i
forbindelse med administration af
urser/aktuellekurser/?query&sort=Name almindeligt forekommende lægemidler
&order=ascending&page=4 til den enkelte borger/patient.

48101

5

AMU

http://www.sosunord.dk/k
urser/aktuelledeltageren får viden om og
kurser/?query&sort=Name handlemuligheder ift.
&order=ascending&page=0 neurorehabilitering

40821

3

http://www.sosunord.dk/k
urser/aktuellekurser/?query&sort=Name
&order=ascending&page=6

44327

5

Social- og sundhed

omsorg for personer med demens AMU

Social- og sundhed

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/led
else-ogVidereg hr/akademiuddannelser/or
ående ganisation-oguddann arbejdspsykologi-lf16a.aspx
Organisation og arbejdspsykologi else

Social- og sundhed

palliativ omsorg for personer med
demens
AMU

Deltagerne kan varetage de
individuelle behov, som opstår i
hverdagen hos personer med demens
og disses pårørende.

Du få indsigt i de organisatoriske
grundelementer og sammenhænge i
nutid og fremtid. Du lærer om
organisationsstruktur,
styringsprocesser i private- og
offentlige virksomheder

http://www.sosunord.dk/k
urser/aktuellekurser/?query&sort=Name omsorg for den døende person med
&order=ascending&page=9 demens

30

42900

4

10

Social- og sundhed

personer med demens aktivitet
Og livskvalitet

AMU

Social- og sundhed

personer med demens
sygdomskendskab

AMU

http://www.sosunord.dk/k
urser/aktuellekurser/?query&sort=Name
&order=ascending&page=1
http://www.sosunord.dk/k
urser/aktuellekurser/?query&sort=Name
&order=ascending&page=1
0

AMU

http://www.sosunord.dk/k
urser/aktuellekurser/?query&sort=Name
&order=ascending&page=2

AMU

http://www.sosunord.dk/k
urser/aktuellekurser/?query&sort=Name Deltageren får redskaber til
&order=ascending&page=8 samarbejdet med pårørende

Social- og sundhed

Social- og sundhed

rehabiliteringsom arbejdsform

samarbejde med pårørende

Deltageren kan tilrettelægge
aktiviteter med udgangspunkt i
demente menneskers behov

42674

5

viden og handlemuligheder ift. den
demente hjerne

42673

5

Deltageren kan bidrage til en målrettet
rehabiliteringsindsats for borgeren,
forstår individuelle
rehabiliteringsplaner

40125

2

45602

3

Social- og sundhed

Social- og sundhed

Social- og sundhed

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/paedagogisko
mraadeogsocialogsundhed
somraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-ikommunerne/selvledelseog-formidling-iomsorgsarbejdet

Deltageren kan være selvledende i
jobfunktionen i overensstemmelse
med virksomhedens mål, værdier og
strategier, herunder tage ansvar for
planlægning, gennemførelse og
dokumentation af opgaver i egen
praksis.Deltageren kan ud fra kendskab
til grundlæggende pædagogiske
principper tage initiativ til og varetage
formidlings- og vejledningsopgaver
samt bidrage aktivt til at skabe en
lærende kultur i teamet.

Selvledelse og formidling i
omsorgsarbejdet

AMU

Sundhedspraksis

http://www.sosunord.dk/k
Videreg urser/aktuelleående kurser/?query&sort=Name
uddann &order=ascending&page=1
else
2

Den studerende opnår kompetence til
på et fagligt og metodisk grundlag at
analysere og vurdere praksisnære
problemstillinger inden for det
tværfaglige og tværsektorielle
samarbejde.

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/paedagogisko
mraadeogsocialogsundhed
somraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-ikommunerne/sundhedspa
edagogik-iomsorgsarbejdet

Efter uddannelsen kan du inddrage
sundhedspædagogiske metoder i
samarbejdet med borgeren i det
daglige omsorgsarbejde. Du lærer bl.a.
om forskellige sundhedsbegreber og
får konkrete redskaber til at støtte den
enkelte borgers handlekompetencer
med afsæt i borgerens værdier, kultur
og opfattelse af sundhed.

Sundhedspædagogik i
omsorgsarbejdet

AMU

40598

4

30

47266

4

10

Deltageren kan arbejde forebyggende
og dæmpende i forhold til mennesker
http://www.sosunord.dk/k med demens, der er udadreagerende
eller udviser uhensigtsmæssig adfærd,
urser/aktuellekurser/?query&sort=Name ud fra en forståelse af den demente
&order=ascending&page=5 borgers situation.

uhensigtmæssig adfærd og
udadreageren ved demens

AMU

Social- og sundhed

velfærdsteknologi i praksis

Videreg
ående
uddann
else

Social- og sundhed

Voksenpædagogisk Grundkursus

Social- og sundhed

Lovgivning og organisation

Uddannelsen skal bidrage til at udvikle
den studerendes selvstændighed,
samarbejdsevne og evne til at skabe
fornyelse.
Kvalificering til selvstændigt at
varetage kommunikations- og
formidlingsprocesser i ft.
http://aofØvrige nord.dk/voksenpaedagogis mentoropgaver og vejledning af
praktikanter og elever.
kurser k-grundkursus-(1).aspx
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
Videreg edagogik/akademiuddanne
ående lser/socialpædagogik/lovgi Fokus på lovgivning, dokumentaion,
uddann vning-og-organisationborgernes retstilling, magt og etik og
else
e16.aspx
omverdenen.

Neuropædagogik

Videreg
ående
uddann
else

Social- og sundhed

Social- og sundhed

Forholdet mellem hjerne og adfærd og
hvordan strukturer/processer i hjernen
regulerer bla. adfærd.

42902

5

30

10

20

37601

9

10

4615

10

10

Social- og sundhed

Socialpædagogiske metoder

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Personbefordring med bus

Køreteknik - vanskelige trafikale
situationer

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
Videreg edagogik/akademiuddanne
ående lser/socialpædagogik/social Fokus på relationsarbejde,
uddann pædagogiske-metodermotiverende samtale, narrativ metode
else
f16.aspx
og anerkendene tilgang, menneskesyn.

AMU

Deltageren er i stand til at føre stor
https://www.ug.dk/search/ bus til erhvervsmæssig
personbefordring.
40531

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/transporterhv
ervene/vejgodstransport/k
oereteknik-vanskeligetrafikale-situationer

Førere af lastbiler eller busser kan,
efter gennemført uddannelse på et
køreteknisk anlæg godkendt af
Færdselsstyrelsen, gennem teori
om kørselsdynamik og
mekaniske/fysiske muligheder og
begrænsninger samt vej-, vejr- og
trafikforhold, reagere
hensigtsmæssigt i vanskelige og
pludseligt opståede situationer og
anvende korrekt styre-, bremse-,
undvige- og afværgeteknik i disse
køre

37600

9

40531

30

40459

2

10

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/transporterhv
ervene/vejgodstransport/k
oereteknik-ogmanoevrering

Førere af lastbiler eller busser kan,
efter gennemført uddannelse på et
køreteknisk anlæg godkendt af
Færdselsstyrelsen, reagere
hensigtsmæssigt i vanskelige og
pludseligt opståede situationer,
samt sættes i stand til at betjene
lastbil/bus korrekt ved manøvrering
med lav hastighed

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/tvaerfagligeo
mraade/faelleskataloget/k
undeleverandoerforholdoperatoerer

Deltageren kan informere og
kommunikere i kunde- og
leverandørsammenhæng med
baggrund i viden om egne
grænseflader i kvalitetsstyrings
sammenhænge

Køreteknik og manøvrering

40460

2

45363

1

AMU

Grundkurset omfatter uddannelse i
transport af farligt gods i emballager
(undtaget gods, hørende til klasse 1 og
klasse 7) i henhold til ADRhttps://www.ug.dk/search/ konventionen, enten nationalt eller
46903
internationalt.

46905

3

AMU

https://www.ug.dk/search/
47694

47694

3,6

AMU

ADR Grund- og Specialiseringskursus http://amunordjylland.dk/amTank + Kl. 1

47696

5,4

Kunde/leverandørforhold for
operatører

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde ADR farlig gods
Transport, post,
lager- og
ADR Grund- og
maskinførerarbejde Specialiseringskursus - Klasse 1
Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde ADR grundkursus

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde ADR repetitionskursus

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Anhugning

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde B/E Kørekort

Transport, post,
lager- og
Efteruddannelse for erfarne
maskinførerarbejde truckfører

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Enhedslaster

Transport, post,
lager- og
EU efteruddannelse for
maskinførerarbejde godschauffører

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24 ADR Repetition - Grundkursus + Tank +
96
Klasse 1
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25
00
Anhugning af byrder

Øvrige http://keldk.dk/korekort/p
kurser ersonbil-med-trailer-be/
Trailerkørekort
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24 Efteruddannelse for erfarne
AMU 97
truckførere
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25
AMU 03
Enhedslaster
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24 EU-Efteruddannelse for godschauffører
- oblig. del
AMU 96

47716

3,3

43931

5

10

46893

2

45077

5

47848

3

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Gaffelstaber

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Gaffeltruck

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Godstransport m. last + kval

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Godstransport med lastbil

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24
98
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24
96
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Deltageren kan føre køretøjet rationelt
med hovedvægt på sikkerhed, anvende
reglerne og har kendskab til sundhed,
færdsels- og miljøsikkerhed, service og
logistik mv. jf. Trafik - og
Byggestyrelsens BEK nr. 877 af
08/07/2015 om kvalifikationskrav til
visse førere af køretøjer i vejtransport.
Efter uddannelsen har deltageren
erhvervet kørekort kategori C jf.
gældende myndighedskrav beskrevet i
https://www.ug.dk/search/ Justitsministeriets BEK nr. 12 af
10/01/2013 om kørekort
47857
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24
95
Godstransport med lastbil

47593

5

47592

7

47857

50

47854

30

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Grundl. Kval. Udd.

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Intensiv kval. Udd.

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Introduktion til snerydning

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Kran C Certifikat

AMU

Deltageren kan føre køretøjet rationelt
med hovedvægt på sikkerhed, anvende
reglerne og har kendskab til sundhed,
færdsels- og miljøsikkerhed, service og
logistik mv. jf. Trafik - og
Byggestyrelsens BEK nr. 877 af
https://www.ug.dk/search/ 08/07/2015 om kvalifikationskrav til
visse førere af køretøjer i vejtransport.
47856

Deltageren kan føre køretøjet rationelt
med hovedvægt på sikkerhed, anvende
reglerne og har kendskab til sundhed,
færdsels- og miljøsikkerhed, service og
logistik mv. jf. Trafik - og
Byggestyrelsens BEK nr. 877 af
https://www.ug.dk/search/ 08/07/2015 om kvalifikationskrav til
visse førere af køretøjer i vejtransport.
47855
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24 Intro sneryd og glatførebekæmpelse
95
på vejbaner
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25
01
Certifikatuddannelse C for kranførere

47856

40

47855

20

47739

1

40558

7

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Kundebetjening - lager

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Køreteknik

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Køreteknik ajoursføring

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25
04
Kundebetjening - lager

45078

3

AMU

Deltageren kan, efter gennemført
uddannelse på et køreteknisk anlæg
godkendt af Færdselsstyrelsen,
gennem teori om kørselsdynamik og
mekaniske/fysiske muligheder og
begrænsninger samt vej-, vejr- og
trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt
i vanskelige og pludseligt opståede
https://www.ug.dk/search/ situationer og anvende korrekt styre-,
bremse-, undvige- og afværgeteknik.
45122

45122

2

AMU

Deltageren kan, efter gennemført
uddannelse på et køreteknisk anlæg
godkendt af Færdselsstyrelsen,
gennem teori om kørselsdynamik og
mekaniske/fysiske muligheder og
begrænsninger samt vej-, vejr- og
trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt
i vanskelige og pludseligt opståede
https://www.ug.dk/search/ situationer og anvende korrekt styre-,
42903
bremse-, undvige- og afværgeteknik.

42903

1

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Køreteknik og ny teknologi

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Kørsel med vogntog

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Lagerindretning og lagerarbejde

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Lagerstyring med IT

AMU

Transport, post,
lager- og
Lagerstyring med IT maskinførerarbejde grundlæggende

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Lagerstyring med IT - udvidede

AMU

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24
97
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24
95
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25
02
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25
06
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25
09
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25
10

Køreteknik og ny teknologi

43962

2

Kørsel med vogntog, kategori C/E

45114

20

Lagerindretning og lagerarbejde

45074

3

Lagerstyring med it

46939

3

Lagerstyring med it - grundlæggende
funktioner

47894

5

Lagerstyring med it - udvidede
funktioner

44759

5

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Lagerøkonomi

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Lastbilmonteret kran. Certifikat D AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Lastbilmonteret kran. Certifikat E AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Lastsikring og stuvning af gods

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Logistik og samarbejde

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Manuel Lagerstyring

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25
08
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24
95
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24
98
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24
99
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25
11
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25
05

Lagerøkonomi

40967

5

Lastbilmonteret kran, certifikat D

47478

10

Lastbilmonteret kran, certifikat E over
25 tm

47479

10

Lastsikring og stuvning af gods

45310

3

Logistik og samarbejde

45097

5

Manuel lagerstyring

46894

2

Transport, post,
lager- og
Opbevaring og forsendelse af
maskinførerarbejde farligt gods

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde SAP

Øvrige
kurser

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25 Opbevaring og forsendelse af farligt
07
gods

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Teleskoplæsser

AMU

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Udvikling og teknologi

AMU

http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=24
99
Teleskoplæsser med gafler - betjening
http://amunordjylland.dk/a
mu/amu-forside/transportoglogistik.aspx?kategoriid=25 Udvikling og teknologi i
12
transporterhvervene

AMU

Deltageren kan håndtere manøvrer
med køretøj, der er beregnet til
erhvervsmæssig godstransport eller
erhvervsmæssig personbefordring som
fx baglæns kørsel omkring hjørner til
https://www.ug.dk/search/ læsseramper og udførelse af korrekte
40065
højresving.

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Uheldsforebyggelse

46946

5

40073

5

45647

2

40065

1

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Energirigtig kørsel

Transport, post,
lager- og
Brug af diagramark og
maskinførerarbejde kontrolapparat

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Dagrenovation - kørsel

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Dagrenovation - sikkerhed

Undervisning

Andetsprogspædagogik

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/transporterhv
ervene/vejgodstransport/e
nergirigtig-koersel

Deltageren kan udføre energirigtig og
defensiv kørsel med motorkøretøj
kategori C/D under normale trafikale
situationer.

45080

3

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/transporterhv
ervene/vejgodstransport/b
rug-af-diagramark-ogkontrolapparat

Deltageren kan, efter gennemført
uddannelse, på baggrund af gældende
køre- og hviletidsregler for
godstransport/personbefordring,
udfylde, anvende og kontrollere
diagramark samt føre kontrol med
fartskriverens funktioner.

45075

1

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/transporterhv Deltageren kan, efter gennemført
ervene/renovation/dagren uddannelse, foretage af- og pålæsning
og transport af husstandsaffald.
ovation-koersel

43798

3

43797

2

AMU

https://www.ug.dk/uddann
elser/arbejdsmarkedsudda
nnelseramu/transporterhv
ervene/renovation/dagren
AMU ovation-sikkerhed
http://www.ucn.dk/Files/Bi
lleder/ucn/Uddannelser/L
Videreg ærer/Moduler-ogående fag/LG%20lm%20uddann %20Andetsprogspædagogi
else
k.pdf

Deltageren kan, efter gennemført
uddannelse, i forbindelse med
affaldshåndtering i dagrenovationen,
anvende den sikreste og ergonomisk
mest korrekte arbejdsmetode.
Basismodul på
lærer/meritlæreruddannelsen under
lærerens grundfaglighed. Fokus er på
sprogpædagogiske udfordringer ifm.
tosprogede elever.

9

10

Didaktik

Didaktik og læreprocesser

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
Videreg edagogik/diplomuddannels
ående er/den_pædagogiske_diplo
uddann muddannelse/didaktik-ogelse
læreprocesser-f16.aspx

Fagdidaktik og klasseledelse

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
Videreg edagogik/diplomuddannels
ående er/den_pædagogiske_diplo Fælles valgfrit PD-modul med fokus på
uddann muddannelse/fagdidaktik- kommunikationsformer, roller og
else
og-klasseledelse-f17.aspx positioneringer i klasserummet.

Undervisning

Andetsprogspædagogik

Undervisning

Arabisk Sprog og kultur

Undervisning

Undervisning

Undervisning

PD-modul under retningen Dansk som
andetsprog med fokus på
undervisning/sprogstimulering, som
sikrer både sproglig og fagsproglig
udvikling.

Videreg
ående
uddann
else
Øvrige
kurser AOF Aalborg
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
Videreg edagogik/diplomuddannels
ående er/den_pædagogiske_diplo
uddann muddannelse/didaktikelse
f16.aspx

19162

9

10

1975

9

10

PD-modul under retningen Unge og
voksnes læreprocesser med fokus på
planlægning, udvikling og evaluering af
unge og voksnes udviklings- og
læreprocesser.

19141

9

10

177

9

10

PD-modul under retningen Almen
pædagogik med fokus på at udvikle
kriterier for vellykket undervisning.

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Innovation og didaktik

Videreg
ående
uddann
else

Læringsmålstyret undervisning

Videreg
ående
uddann
else

Modul 1: Elevens læring og
udvikling

Videreg
ående
uddann
else

Modul 2: Almen
undervisningspraksis

Videreg
ående
uddann
else

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
edagogik/diplomuddannels
er/den_pædagogiske_diplo
muddannelse/innovationog-didaktik-f17.aspx
http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
edagogik/diplomuddannels
er/den_pædagogiske_diplo
muddannelse/læringsmålss
tyret-undervisninge16.aspx
http://www.ucn.dk/Files/Bi
lleder/ucn/Uddannelser/L
ærer/Moduler-ogfag/LG%20nm%20%20MODUL%201%20%20Elevens%20læring%20
og%20udvikling.pdf
http://www.ucn.dk/Files/Bi
lleder/ucn/Uddannelser/L
ærer/Moduler-ogfag/LG%20nm%20%20MODUL%202%20%20Almen%20undervisnin
gskompetence.pdf

PD-modul under retningen Innovation i
undervisningen med fokus på, hvad der
fremmer innovative processer og
udviklingen af innovative kompetencer
hos børn og unge.

19241

9

10

PD-modul under retningen Innovation i
undervisningen med fokus på at
udvikle og reflektere over den
læringsmålorienterede didaktik med
afsæt i Forenklede Fælles Mål.

192413

9

10

Obligatorisk modul på
lærer/meritlæreruddannelsen under
lærerens grundfaglighed. Fokus er på
den lærende elev i et
læringsfællesskab

9

10

Obligatorisk modul på
lærer/meritlæreruddannelsen under
lærerens grundfaglighed. Fokus er på
lærerens didaktiske kompetencer.

9

10

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Neuropsykologi og
neuropædagogik

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
edagogik/diplomuddannels
Videreg er/den_pædagogiske_diplo
ående muddannelse/neuropsykol
uddann ogi-og-neuropædagogikelse
f17.aspx

PD-modul under retningen Psykologi
med fokus på hjernens betydning i
forhold til at skabe lærings- og
udviklingsprocesser.

Pædagogik og relationsarbejde

http://www2.ucn.dk/forsid
e/kurser_og_videreuddannelser/pa
edagogik/diplomuddannels
Videreg er/den_pædagogiske_diplo
ående muddannelse/pædagogikuddann og-relationsarbejdeelse
f16.aspx

PD-modul under retningen Pædagogisk
og socialpædagogisk arbejde med
fokus på relationers betydning for børn
og unges trivsel, læring og alsidige
udvikling.

Pædagogik, dannelse og praksis

http://www.ucn.dk/Files/Bi
lleder/ucn/Uddannelser/L
Videreg ærer/Moduler-ogående fag/LG%20lm%20uddann %20Pædagogik_%20dannel
else
se%20og%20praksis.pdf

Basismodul på
lærer/meritlæreruddannelsen under
lærerens grundfaglighed. Fokus er på
skolens komplekse praksis.

1984

9

10

19121

9

10

9

10

