Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Anvendelse af byggeog anlægstegninger AMU

Bygge og anlæg

Anvendelse af
faldsikringsudstyr

AMU

Bygge og anlæg

Armeret håndpuds

AMU

Bygge og anlæg

Armering anvendelse af
elektriske
klippe/bukkemaskin
er
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/anvendelse-af-bygge-oganlaegstegninger

Deltagerne kan anvende
tegningsmateriale med tilhørende
beskrivelser inden for bygge- og
anlægsområdet som grundlag for udførelse
af deres arbejde og på baggrund af viden
om tegningernes opbygning og udformning

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/anvendelse-affaldsikringsudstyr
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/armeret-haandpuds
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/armering-anv-afelektriske-klippe-bukkemask

Deltagerne kan udføre
klipning af jern med elklipper, bukning af
jern med håndbukker og bukning af jern
med elbukker ud fra foreliggende
bukkelister, samt viden om normer for
bukkeskivediameter og de enkelte
værktøjers opbygning og
anvendelsesmuligheder.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45542

3

44465

1

46674

1

45160

2

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Armering udarbejdelse af
klippe- og
bukkelister

Byggerioperatør 1
og 2

Byggerioperatør 1
og 2

Byggerioperatør 1
og 2

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/armeringudarbejdelse-af-klippe-ogbukkelister

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

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45159

3

40052

0,5

40243

2

40355

0,5

https://www.ug.dk/uddannelser/a Ydervægge - udførelse af beklædninger
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/ydervaegge-udfoerelseaf-beklaedninger
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Vægbeklædning buet gips
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/vaegbeklaedning-buetgips
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Indervægge - udførelse af
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by beklædninger
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/indervaegge-udfoerelseaf-beklaedninger
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Kursustitel

Byggerioperatør 1
og 2
Byggerioperatør 1
og 2
Byggerioperatør 1
og 2

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Trapper - fremstilling af trapper
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/trapper-fremstilling-aftrapper

Vindue, dør og skydedør - montering
og justering
Gulve - konstruktioner i træ og stål

AMU
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40554

2

40565

1

40566

1

40687

2

40740

1

40899

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a Kvalitetssikring og dokumentation i
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by bygge og anlæg
ggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/kvalitetssikring-ogdokumentation-i-bygge-anlaeg
Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Byggerioperatør 1
og 2
Byggerioperatør 1
og 2

Byggerioperatør 1
og 2

AMU
AMU

Glas - håndtering af glas på
byggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/a Fokus på kvalitet i bygge- og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by anlægsbranchen

ggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/fokus-paa-kvalitet-i-byggeog-anlaegsbranchen
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Byggerioperatør 1
og 2

Byggerioperatør 1
og 2

Byggerioperatør 1
og 2

Byggerioperatør 1
og 2

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Projektforståelse Bygge og anlæg
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/projektforstaaelse-byggeog-anlaeg
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

41949

2

43578

3

43748

2

43749

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a Planlægningsmetoder i bygge- og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by anlægsbranchen
ggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/planlaegningsmetoder-ibygge-og-anlaegsbranchen
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Kommunikations- og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by samarbejdsmetoder på byggeplads
ggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/kommunikations-ogsamarbejdsmetoder-paabyggeplads
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Byggelogistik
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/byggepladslogistik
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Byggerioperatør 1
og 2

Byggerioperatør 1
og 2

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Personlig sikkerhed ved arbejde med
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in Epoxy og Isocyanater
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/overfladebehandling/perssikkerhed-v-arbejde-med-epoxy-ogisocyanater
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

43996

2

45140

1

45363

1

45420

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a Brandforanstaltninger ved
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by tagdækkerarbejde
ggeanlaegogindustri/tagdaekningolign-med-tagpap-membraner-ogfolier/brandforanstaltninger-vedtagdaekkerarbejde
AMU

Bygge og anlæg

Byggerioperatør 1
og 2

AMU

Bygge og anlæg

Byggerioperatør 1
og 2

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Kunde/leverandørforhold for
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tv operatører
aerfagligeomraade/faelleskataloge
t/kundeleverandoerforholdoperatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/a Bygningsreglement - anvendelse
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/bygningsreglementetanvendelse

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Byggerioperatør 1
og 2

Byggerioperatør 1
og 2

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Betjening og vedligeholdelse af
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by håndværktøjsmaskiner
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/betjening-og-vedligehaf-haandvaerktoejsmask-ba
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45581

2

45588

1

45916

1

48201

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a Fugning - personlig sikkerhed ved
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by fugning
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/fugning-personligsikkerhed-ved-fugning-mv
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Vægkonstruktioner, montering af
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by massive træelementer
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/vaegkonstruktionermont-af-massive-traeelementer

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Byggerioperatør 1
og 2

Byggerioperatør 1
og 2

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Lufttæthed ved renovering af
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by ydervægge
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/lufttaethed-vrenovering-af-ydervaegge

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

På faget ’Bæredygtigt byggeri’ lærer du, at
vurdere materialer og komponenters
egenskaber ud fra et bæredygtigt og
Videregå
totaløkonomisk perspektiv samt at
ende
uddanne https://www.bygovenpaa.dk/udda planlægge og indsamle data til beregning
nnelser/au-i-byggeteknologi/
af LCA og LCC
Bæredygtig Byggeri lse
https://www.bygovenpaa.dk/udda
nnelser/au-i-byggeteknologi/ Videregå https://www.ug.dk/uddannelser/a
ende
kademiuddannelser/serviceprodit/
uddanne akademiuddannelsen-ibyggeteknologi
Bæredygtig Byggeri lse
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
Dræning af
er/kloakering-draening-afbygværker
AMU
bygvaerker
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/te
kniskeinstallationerogenergi/install
ation-og-service-inden-vvsomraadet/eftersyn-og-service-afEftersyn og service
fjernvarmeanlaeg
af fjernvarme
AMU

På faget ’Bæredygtigt byggeri’ lærer du, at
vurdere materialer og komponenters
egenskaber ud fra et bæredygtigt og
totaløkonomisk perspektiv samt at
planlægge og indsamle data til beregning
af LCA og LCC

30

10

30

10

46969

1

44977

7

Eftersyn og service af fjernvarme

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Kursustitel

El-teknik i VVSinstallationer

Bygge og anlæg

Energiformer

Bygge og anlæg

Forskalling udførelse af enkle
løsninger

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a El-teknik i VVS-installationer
rbejdsmarkedsuddannelseramu/te
kniskeinstallationerogenergi/install
ation-og-service-inden-vvsomraadet/el-teknik-i-vvsinstallationer
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/serviceprodit/
Videregå akademiuddannelsen-iende
energiteknologi/energiformeruddanne akademiuddannelsen-ienergiteknologi
lse
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/forskallingudfoerelse-af-enkle-loesninger

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

42035

I faget Energiformer lærer du at beregne,
vurdere og udvælge kilder til
energiforsyning. Du bliver klædt på til at
rådgive om energieffektivisering.
Deltagerne kan foretage
materialeopmålinger og fremstille
traditionel forskalling til normalt
forekommende forskallingsopgaver inden
for betonkonstruktioner med baggrund i
viden om betontryk samt diagrammer og
tabeller til bestemmelse af
trædimensioner m.v.

3

30

45163

5

10

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Kursustitel

Forskalling udførelse af
specielle løsninger

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Deltagerne kan udføre
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by avancerede forskallingsopgaver med
systemforskalling til dæk, drager og søjler,
ggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/systemforskalling- samt vurdere forskallingsmaterialets
anvendelighed til bestemte opgaver.
udfoer-af-specielle-loesninger
AMU

Bygge og anlæg

Gassvejsning af
stumpsømme rør P
311, EN 287-1

AMU

Bygge og anlæg

Gassvejsning,
kantsømme
plade/rør, alle
positioner

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Gassvejsning proces 311
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-imetal/gassvejsning-afstumpsoemme-roer-p-311-en-2871
https://www.ug.dk/uddannelser/a Gassvejsning proces 312
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-imetal/gassvejsning-kantsoemmepladeroer-alle-positioner

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45164

5

44726

10

47463

5

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Installation af biobrændsel
rbejdsmarkedsuddannelseramu/te
kniskeinstallationerogenergi/install
ation-og-service-inden-vvsomraadet/installation-af-mindrebiomassekedler-og-ovne
Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Installation af
biobrændsel

Installation af
solvarmeanlæg

Isolering Energirigtige
løsninger ved
isolering

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47547

3

47546

3

40611

3

https://www.ug.dk/uddannelser/a Installation af solvarmeanlæg
rbejdsmarkedsuddannelseramu/te
kniskeinstallationerogenergi/install
ation-og-service-inden-vvsomraadet/installation-afsolvarmeanlaeg
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/isolering-energirigtigeloesninger-ved-isolering
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-afloebssystemersformaal-og-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.

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/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.

Kloakering afløbssystemers
formål og indretning AMU

Kloakering anvendelse af
lægningsbestemmel
ser
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-arbejdsmiljoe

Bygge og anlæg

Kloakering arbejdsmiljø

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

46968

1

46970

2

46967

2

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.

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kloakering beregning af koter,
fald og rumfang m.v. AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-beregnig-af-koterfald-og-rumfang-mv

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-cad-ifmafloebsplaner

Bygge og anlæg

Kloakering - CAD i
forbindelse af
afløbsplaner

Bygge og anlæg

AMU

46971

2

46975

3

46972

1

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.

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-ks-afafloebsinstallationer

Kloakering kvalitetssikring af
afløbsinstallationer

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.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

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

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kloakering opmåling og valg af
afløsmaterialer
AMU

Kloakering udarbejdelse af
afløbsplan for
enfam. Huse

Kloakering
udførrelse af
afløbsinstallationer

KloakeringArbejdsmiljø

https://www.ug.dk/uddannelser/a Deltagerne kan på baggrund
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by af viden om afløbsmaterialers egenskaber
ggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd og anvendelsesområder foretage
er/kloakering-opmaaling-og-valg-af-hensigtsmæssigt valg og opmåling af
materialer til afløbsinstallationer i jord.
afloebsmaterialer
Ved materialevalg kan deltagerne tage
hensyn til fysiske, kemiske, biologiske og
termiske belastninger.
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-afloebsplanenfamiliehus

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

46973

2

46974

3

46976

16

44967

2

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

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-udfoerelse-afafloebsinstallationer
AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/data-ogkommunikationstekniskeomraade/programmeringprogramstrukturering-ogvaerktoejer

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Kontrol af
fjernvarme

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Kontrol af fjernvarme
rbejdsmarkedsuddannelseramu/te
kniskeinstallationerogenergi/install
ation-og-service-inden-vvsomraadet/kontrol-affjernvarmeanlaeg
AMU

Kreativ
farvesammensætnin
gi
bygningsmaleropgav
er
AMU

Bygge og anlæg

Lufttæthed ved nye
boliger
AMU

Bygge og anlæg

Malebehandlinger
på betonoverflader AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

44976

3

41760

10

48199

2

42836

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/kreativ-farvesammensaetning-ibygningsmaleropgaver

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/lufttaethed-ved-nyeboliger
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/malebehandlinger-paabetonoverflader

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Fuger, udfyldning med acrylfugemasse
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/fuger-udfyldning-medacrylfugemasse
Bygge og anlæg

Malerassistent

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40356

0,5

40547

5

41761

5

43701

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a Behandlingsopbygning og lakering af
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by træværk
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/behandlingsopbygning-oglakering-af-traevaerk
Bygge og anlæg

Malerassistent

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Aktuelle malematerialer og teknikker
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/aktuelle-malematerialer-ogteknikker

Bygge og anlæg

Malerassistent

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Spartling af gipsplade
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/spartling-af-gipsplader

Bygge og anlæg

Malerassistent

AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Spartling af vanskelige overflader
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/bygningsmaler-spartling-afvanskelige-overflader
Bygge og anlæg

Malerassistent

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

44394

2

46680

2

47889

3

47898

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a Malerens håndtering af skimmelvækst
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/malerens-haandtering-afskimmelvaekst-og-fugt
Bygge og anlæg

Malerassistent

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Kvalitetssikring og planlægning af
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by malearbejde
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/kvalitetssikring-ogplanlaegning-af-malearbejde

Bygge og anlæg

Malerassistent

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Sprøjtespartling med airless
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/bygningsmalersproejtespartling-med-airless

Bygge og anlæg

Malerassistent

AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Malerbehandling af
udvendigt træværk AMU

Bygge og anlæg

Miljø farlig stoffer

Bygge og anlæg

Montering af
betonelementer

Bygge og anlæg

Murerassistent

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/malerbehandling-af-udvendigttraevaerk

Kurset gennemgår de typiske miljøfarlige
stoffer, der forefindes i eksisterende dansk
Videregå
ende
byggeri, og redegør for de skadelige
uddanne https://www.bygovenpaa.dk/udda virkninger, som stofferne kan påføre
mennesker
lse
nnelser/au-i-byggeteknologi/
https://www.ug.dk/uddannelser/a Deltagerne kan montere
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by facadeelementer, vægelementer, søjler,
bjælker, trapper og reposer i beton i
ggeanlaegogindustri/beton-ogsamarbejde med andre og på sikkerhedsmontagebyggeri/montering-afog kvalitetsmæssig forsvarlig vis.
betonelementer
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by byggepladsen
ggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/arbmiljoe-sikkerhed-ogsundhed-paa-byggepladsen
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

46753

2

20

44814

5

40349

2

5

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Anvendelse af mørteltyper
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/anvendelse-afmoerteltyper-til-murvaerk-og-puds
Bygge og anlæg

Murerassistent

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40905

1

43548

1

45411

3

45566

1

https://www.ug.dk/uddannelser/a Mindre blandeanlæg - mørtel og beton
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/mindreblandeanlaeg-moertel-og-beton
Bygge og anlæg

Murerassistent

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Vådrum - udførelse af
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by gulvkonstruktioner
ggeanlaegogindustri/gulvlaegningog-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/vaadrumudfoerelse-af-gulvkonstruktioner

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Murerassistent

Murerassistent

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Rulle- og bukkestillads - opstilling
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/rulle-og-bukkestillads-opstillingmv

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Vejrligsforanstaltninger - bygge og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by anlæg
ggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/vejrligsforanstaltninger-ibygge-og-anlaeg
Bygge og anlæg

Murerassistent

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

46596

1

46815

0,5

47132

2

47133

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a Lasernivellering
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/lasernivellering
Bygge og anlæg

Murerassistent

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Flisegulve udførelse
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/flisegulve-udfoerelse

Bygge og anlæg

Murerassistent

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Dekoration på gulv og væg
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/avanceret-flisearbejde

Bygge og anlæg

Murerassistent

AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Mosaikfliser på væg og gulv
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/mosaikfliser-paa-vaegog-gulv
Bygge og anlæg

Murerassistent

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47138

2

47464

3

47665

5

https://www.ug.dk/uddannelser/a Affaldsshåndtering og sortering på
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by byggepladsen
ggeanlaegogindustri/nedrivning-ogaffaldshaandtering/affaldshaandte
ring-og-sortering-paabyggepladsen
Bygge og anlæg

Murerassistent

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/nivellering

Bygge og anlæg

Nivellering

AMU

Deltagerne kan udføre nivellerings- og
afsætningsopgaver inden for bygge- og
anlægsbranchen med relevante
nivellerings- og laserinstrumenter.
Deltagerne kan udføre nivellerings- og
afsætningsopgaver inden for bygge- og
anlægsbranchen med relevante
nivellerings- og laserinstrumenter. For at
sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og
højder skal deltagerne desuden kunne
kontrollere instrumenternes præcision.

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Opsætning af
forgrundet filt og
væv

PCB Håndtering,
fjernelse og
bortskaffelse

Porebeton montage af plader
og blokke

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/vaegbekl-opsaetning-afforgrundet-filt-og-vaev
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40177

2

42905

1

45893

4

45888

1

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/pcb-haandteringfjernelse-og-bortskaffelse
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/porebeton-montage-afplader-og-blokke
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/radonsikring-i-byggeriet

Bygge og anlæg

Radonsikring i
byggeriet

AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Rercertificering af
fjernvarme

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Recertificering af fjernvarme
rbejdsmarkedsuddannelseramu/te
kniskeinstallationerogenergi/install
ation-og-service-inden-vvsomraadet/recertificeringfjernvarme
AMU

Råd og svamp mv. udbedring af
skimmelsvampskade
r
AMU

Sikkerhed ved udv.
Arbejde med
asbestmaterialer

Slap Armering udførelse af enkle
løsninger

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

46818

3

45858

1

40085

1

45161

3

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/raad-og-svamp-mvudbedring-af-skimmelsvampskader
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/nedrivning-ogaffaldshaandtering/sikkerhed-vedudv-arbejde-med-asbestmaterialer

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/slap-armeringudfoerelse-af-enkle-opgaver
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Slap armering udførelse af
specielle løsninger

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/slap-armeringudfoerelse-af-specielle-opgaver
AMU

Slut- og
tyndpudser på arme
ret grundpuds
AMU

Systemforskalling opstilling af
vægforskalling

Systemstilladser opstilling mv.

Deltagerne kan på baggrund
af bukkelister og armeringstegninger,
udføre komplicerede og specielle
armeringsopgaver samt vurdere om
armeringens placering m.m. opfylder de
krav som tegninger og normer foreskriver.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45162

3

46676

2

45166

3

44004

15

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/slut-og-tyndpudser-paaarmeret-grundpuds
https://www.ug.dk/uddannelser/a Deltagerne kan anvende
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by forskellige former for systemforskalling til
opstilling af vægforskalling samt vurdere
ggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/systemforskalling- forskallingsmaterialets anvendelighed til
bestemte opgaver.
opstilling-af-vaegforskalling

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/systemstilladser-op-0
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Kursustitel

Tagkonstruktion Opstilling og
afstivning af spær

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/tagkonstruktionopstilling-og-afstivning-af-spaer
AMU

Bygge og anlæg

Tagvindue og
solfanger montering i tag

AMU

Bygge og anlæg

Tapetopsætning mønstret tapet

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/tagvindue-og-solfangermontering-i-tag
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/tapetopsaetning-moenstrettapet

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

46814

1

40542

1

41744

1,7

41746

1,7

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/tapetopsaetning-skumtapeter
Bygge og anlæg

Tapetopsætning skumtapeter

AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Kursustitel

Tapetopsætning strukturtapeter

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/tapetopsaetningstrukturtapeter
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

41745

1,7

40073

5

42879

1

47126

5

https://www.ug.dk/uddannelser/a Teleskoplæsser med gafler, betjening
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/teleskoplae
sser-med-gafler-betjening
Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Teleskoplæsser med
gafler
AMU

Termografering af
bygninger

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/termografering-afbygninger
AMU

Terrazzo - udførelse
af gulve og plader
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/terrazzo-udfoerelse-afgulve-og-plader

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Kursustitel

Tyndpudsede
overflader fabriksfremstillet
mørtel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/tyndpudsedeoverflader-fabriksfremstilletmoertel
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/udstoebning-afbyggepladsbeton

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Udstøbning af
byggepladsbeton

Udvendig
tillægsisolering på
let underlag

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47895

2

45739

3

46671

1

Deltagerne kan, iht. gældende regler,
foretage korrekt modtagekontrol,
udstøbning, bearbejdning og
efterbehandling af konstruktionsbeton,
herunder selvkompakterende
konstruktionsbeton, på byggepladsen.

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/udvendigtillaegsisolering-paa-let-underlag
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Bygge og anlæg

Udvendig isolering Kreativ udsmykning AMU

Bygge og anlæg

Udvendig isolering Sokkel og tilslutning AMU

Bygge og anlæg

Udvendig isolering p
å tungt underlag
AMU

Bygge og anlæg

Undertage montering af
banevarer

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/udvendig-isoleringkreativ-udsmykning
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/udvendig-isoleringsokkel-og-tilslutning
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungerematerialer/udvendig-isolering-paatungt-underlag
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/undertage-monteringaf-banevarer

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

46673

1

46670

2

46672

1

40055

2

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Bygge og anlæg

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Varmepumpeinstalla
tion
AMU

Bygge og anlæg

Vejen som
arbejdspladscertifikat

AMU

Bygge og anlæg

Vægkonstruktion Opstilling af
letbeton

AMU

Kommunikation i
Hotel, restauration, serviceorienteret
køkken, kantine
gæstebetjening

https://www.ug.dk/uddannelser/a Varmepumpeinstallation
rbejdsmarkedsuddannelseramu/te
kniskeinstallationerogenergi/install
ation-og-service-inden-vvsomraadet/varmepumpeinstallatio
n
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/asfaltbelaegni
nger/vejen-som-arbejdspladscertifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/vaegkonstruktionopstilling-af-letbeton

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47545

4

47136

2

40361

1

46691

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/kommunikation-iserviceorienteret-gaestebetjening
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Hotel, restauration,
køkken, kantine
Kundeservice

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

Køkkensupporter/All
Hotel, restauration, round
Servicemedarbejder AMU
køkken, kantine

Køkkensupporter/All
Hotel, restauration, round
køkken, kantine
Servicemedarbejder AMU

Køkkensupporter/All
Hotel, restauration, round
køkken, kantine
Servicemedarbejder AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tv
aerfagligeomraade/faelleskataloge
t/kundeservice
https://www.ug.dk/uddannelser/a Diæt og allergikost
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/diaetog-allergikost
https://www.ug.dk/uddannelser/a Anretning af mad i cafeteria og kantine
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/anretning-af-mad-icafeteria-og-kantine
https://www.ug.dk/uddannelser/a Grundtilberedning i restaurant og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko kantine
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/grundtilberedning-irestaurant-og-kantine

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45261

3

42452

5

44608

4

45491

5

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Køkkensupporter/All
Hotel, restauration, round
køkken, kantine
Servicemedarbejder AMU

Køkkensupporter/All
Hotel, restauration, round
Servicemedarbejder AMU
køkken, kantine

Køkkensupporter/All
Hotel, restauration, round
køkken, kantine
Servicemedarbejder AMU

Køkkensupporter/All
Hotel, restauration, round
køkken, kantine
Servicemedarbejder AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Bagværk i restaurant og kantine
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/bagvaerk-i-restaurant-ogkantine
https://www.ug.dk/uddannelser/a Årstidens råvarer i måltiderne
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behovernaering/aarstidernes-raavarer-imaaltiderne
https://www.ug.dk/uddannelser/a Danske egnsretter på menuen
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/danske-egnsretter-paamenuen
https://www.ug.dk/uddannelser/a Sundere valg på menukortet
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/sundere-valg-paamenukortet

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45497

4

47667

2

47729

2

48032

2

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Køkkensupporter/All
Hotel, restauration, round
køkken, kantine
Servicemedarbejder AMU

Lunt og varmt
Hotel, restauration, køkken i cafeteria og
kantine
køkken, kantine
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Sandwich og caferetter
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/sandwich-og-caferetter

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

48375

2

44605

5

44603

4

https://www.ug.dk/uddannelser/a De kan færdiggøre de i cafeteria og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko kantine almindeligt forekommende
ekkenrestaurantbagerkonditorogk klassiske og kreative retter.
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/lunt-og-varmt-koekken-icafeteria-og-kantine
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/menusammensaetning

Hotel, restauration, Menusammensætni
køkken, kantine
ng
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Hotel, restauration,
køkken, kantine
Nyt nordisk køkken

Prisbereging i den
Hotel, restauration, daglige
køkken, kantine
madproduktion

Hotel, restauration, Produktion af
køkken, kantine
convenience food

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-og-catering/nytnordisk-koekken
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

46832

3

46816

2

47482

3

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behovernaering/prisberegning-i-dendaglige-madproduktion
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/produktion-afconvenience-food
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Hotel, restauration,
køkken, kantine
Råvare i køkkenet

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a De kan vurdere råvarer, der
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko forekommer i kantine-, cafeteria-,
ekkenrestaurantbagerkonditorogk restaurant- og storkøkkener.
oedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behovernaering/raavarer-i-koekkenet
AMU

Hotel, restauration, Salat og salatbar i
køkken, kantine
madfremstilling

AMU

Hotel, restauration, Salg og service i
køkken, kantine
gæstebetjening

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a De kan anvende et bredt udvalg ag
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko råvarer/produkter - der kan anvendes i
ekkenrestaurantbagerkonditorogk salater.
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/salat-og-salatbar-imadfremstilling
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/salg-og-service-igaestebetjening

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47350

2

45531

2

47692

1

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Sammensætning af
menu i restaurant i
Hotel, restauration, restaurant og
køkken, kantine
kantiner

Hotel, restauration,
køkken, kantine
Servering af vin

Service og
Hotel, restauration, gæstebetjening af
køkken, kantine
turister

Service og
Hotel, restauration, værtsskab på hotel
køkken, kantine
og restaurant

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/sammensaetning-afmenu-i-restaurant-og-kantine
AMU

De kan kreativt anvende de fem
sensoriske grundsmages i planlægning
og tilberedning af menuer i restarant
og kantine.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45492

3

42912

3

48151

2

47693

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/servering-af-vin
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/service-oggaestebetjening-af-turister
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/service-og-vaertskabpaa-hotel-og-restaurant
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Hotel, restauration,
køkken, kantine
Smagen i centrum

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behovernaering/smagen-i-centrum
AMU

Hotel, restauration, Smørrebrød - nu og i
fremtiden
køkken, kantine
AMU

Hotel, restauration,
køkken, kantine
Sunde retter

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45874

2

40839

3

46945

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a De kan farbejde med
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko tilberedningsmetoder, emner og
ekkenrestaurantbagerkonditorogk sæsonaktuelle råvarer på en ny måde.
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/smoerrebroed-nu-og-ifremtiden
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/sundere-retter-mednoeglehulsmaerke-paa-spisesteder

AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Hotel, restauration,
køkken, kantine
Sundere smørrebrød AMU

Hotel, restauration, Sæsongastronomi
køkken, kantine
med optimering

AMU

Hotel, restauration, Takt og tone i
køkken, kantine
gæstebetjening

AMU

Tjenerassistent/Allro
Hotel, restauration, und
Serivemedarbejder AMU
køkken, kantine

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-Fremstille, anrette og præsentere
indbydende færdigt smørrebrød i
varierede-behovernaering/sundere-smoerrebroed overensstemmelse med retningslinjerne
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/saeson-gastronomi-medoptimering
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-se-0

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47283

3

47564

2

48011

1

40003

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a Salgsteknik for salgs- og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha servicemedarbejdere
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/salgstekniksalgs-og-servicemedarbejdere

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Tjenerassistent/Allro
Hotel, restauration, und
køkken, kantine
Serivemedarbejder AMU

Tjenerassistent/Allro
Hotel, restauration, und
Serivemedarbejder AMU
køkken, kantine

Tjenerassistent/Allro
Hotel, restauration, und
køkken, kantine
Serivemedarbejder AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Kalkulationer ved gæstebetjening
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/kalkulation-vedgaestebetjening

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40914

1

40987

5

40990

1

https://www.ug.dk/uddannelser/a Alverdens vine og gæstebetjening
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/alverdens-vine-oggaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/a Præsentation af menuaer
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/praesentation-afmenuer

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Tjenerassistent/Allro
Hotel, restauration, und
køkken, kantine
Serivemedarbejder AMU

Tjenerassistent/Allro
Hotel, restauration, und
Serivemedarbejder AMU
køkken, kantine

Tjenerassistent/Allro
Hotel, restauration, und
køkken, kantine
Serivemedarbejder AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Servcice og gæstebetjening ved
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko konferencer
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/service-oggaestebetjening-ved-konferencer

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

42909

3

42911

3

43696

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a Servering og gæstebetjening ved
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko selskaber
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/servering-oggaestebetjening-ved-selskaber

https://www.ug.dk/uddannelser/a Fremstilling og servering af kaffe, kakao
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko og te
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/fremstilling-ogservering-af-kaffe-kakao-og-te

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Tjenerassistent/Allro
Hotel, restauration, und
køkken, kantine
Serivemedarbejder AMU

Tjenerassistent/Allro
Hotel, restauration, und
Serivemedarbejder AMU
køkken, kantine

Tjenerassistent/Allro
Hotel, restauration, und
køkken, kantine
Serivemedarbejder AMU

Tjenerassistent/Allro
Hotel, restauration, und
køkken, kantine
Serivemedarbejder AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Servering og service i restauranten
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/servering-og-service-irestauranten

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

43894

3

44021

2

46862

2

47520

1

https://www.ug.dk/uddannelser/a Anvendte fagudtryk for tjenere
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/anvendte-fagudtryktjenere
https://www.ug.dk/uddannelser/a Kulturforståelse anvendt i
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko gæstebetjening
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/kulturforstaaelseanvendt-i-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/a Rundt om konflikter med gæasten
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/rundt-om-konfliktermed-gaesten

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Ultimative
Hotel, restauration, vinoplevelser og
køkken, kantine
gæstebetjening

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/ultimativevinoplevelser-og-gaestebetjening
AMU

Hotel, restauration, Økologi i den daglige
madproduktion
køkken, kantine
AMU

Økologi og
Hotel, restauration, Bæredygtighed i
køkken, kantine
restauranter

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med- Deltageren kan kreativt og innovativt
optimere anvendelsen af økologiske
varierede-behovernaering/oekologi-i-den-daglige- råvarer, således at køkkenets madspild
minimeres
madproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/a Kreativt med udvikling, planlægning og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko tilberedning af økologiske retter og
ekkenrestaurantbagerkonditorogk menuer.
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/oekologi-ogbaeredygtighed-i-restauranten

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40988

3

47795

3

48290

2

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

Anvendelse af 5-S
modellen f.
operatører

Arbejdsmiljø og
sikkerhed,
termisk/svejsning
Avanceret
loddeteknik ,SMT
komponenter
Avanceret
loddeteknik, HMT
komponenter

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-vedproduktion-iindustrien/anvendelse-af-5-smodellen-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-imetal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhedsvejsningtermisk

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

På kurset lærer du at gennemføre et 5S mål- og resultatstyringsforløb
ved anvendelse af de 5 trin i Leanfremgangsmåden

43937

2

44530

1

47232

5

47104

5

47997

5

§17

AMU
https://www.ug.dk/search/47104 egenkontrol af udførte opgaver
AMU
https://www.ug.dk/search/47104 egenkontrol af udførte opgaver
AMU
https://www.ug.dk/search/47997 perfekte ind og udlodninger

Industri

Avanceret rework
teknik for operatør

AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Cam drejning
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/cam-drejning
Industri

Cam drejning

AMU

Industri

Cam drejning med cakse
AMU

Industri

Cam fræsning 2D

https://www.ug.dk/uddannelser/a Cam drejning med c-akse
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-drejningmed-c-akse
https://www.ug.dk/uddannelser/a Cam fræsning 2D
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/cam-fraesning-2d

AMU

Industri

Cam fræsning 2D

AMU

Industri

Cam fræsning 3D

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Cam fræsning 2D
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/camfraesning-2d-paa-cad-filer
https://www.ug.dk/uddannelser/a Cam fræsning 3D
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/camfraesning-3d

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47440

5

47441

5

47443

5

47444

5

47445

5

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

Cam fræsning med
dobbeltkrumme
overflader

CNC dr produktion
og emnemåling

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

AMU

CNC dr, overvågning
og produktion
AMU

CNC dr,
programmering og
opstilling 1-sidet

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/camfraesning-med-dobbeltkrummeoverflader
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/cnc-drejningproduktion-og-emnemaaling
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/cnc-drejningovervaagning-og-produktion
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/cnc-drejningprogrammering-og-opstilling-1sidet

Cam fræsning med dobbeltkrumme
overflader

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47446

5

47449

2

47448

3

47451

5

CNC dr produktion og emnemåling

CNC dr, overvågning og produktion

CNC dr, programmering og opstilling 1sidet

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Industri

CNC dr. Med c-akse
2-sidet
AMU

Industri

CNC dr.
Programmering med
cyklus/dialog
AMU

Industri

Industri

CNC dr.
Programmering og
opstilling 2-sidet

AMU

CNC fr. 4-akse
bearbejdning/progra
mmering
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a CNC dr. Med c-akse 2-sidet
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejningmed-c-akse-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/a CNC dr. Programmering med
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m cyklus/dialog
etalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogrammering-med-cyklusdialog
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogrammering-og-opstilling-2sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-fraesning4-aksetbearbejdningprogrammering

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47454

5

47452

5

47453

5

47417

5

CNC dr. Programmering og opstilling 2sidet

CNC fr. 4-akse
bearbejdning/programmering

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

CNC fr. enkel
programmering og
bearbejdning

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a CNC fr. enkel programmering og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in bearbejdning
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/cnc-fraesning-enkelprogrammering-og-bearbejdning
AMU

CNC fr. opspænding
og flersidet
bearbejdning
AMU

CNC fr. opspænding
og opstilling 2-sidet AMU

CNC fr. overvågning
og produktion
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-fraesningopspaending-og-flersidetbearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-fraesningprogrammering-og-opstilling-2sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/cnc-fraesningovervaagning-og-produktion

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47413

5

47416

5

47415

5

47411

3

CNC fr. opspænding og flersidet
bearbejdning

CNC fr. opspænding og opstilling 2sidet

CNC fr. overvågning og produktion

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

CNC fr. produktion
og emnemåling

CNC fr.
programmering og
opstilling 1-sidet

CNC plan- og
profildrejning,
programmering

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a CNC fr. produktion og emnemåling
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/cnc-fraesningproduktion-og-emnemaaling
AMU

AMU

AMU

Funktionskontrol af
avancerede
motorstyringer
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/cnc-fraesningprogrammering-og-opstilling-1sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/cnc-plan-ogprofildrejning-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/koeretoejsomraade
t/funktionskontrol-af-avanceredemotorstyringer

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47412

2

47414

5

47450

5

40674

3

CNC fr. programmering og opstilling 1sidet

CNC plan- og profildrejning,
programmering

Funktionskontrol af avancerede
motorstyringer

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri
Industri

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

Grundlæggende
fejlsøgning,
autoområdet
Grundlæggende
reworkteknik

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU
AMU

Helhedsprøvning af
bil
AMU

Inspektion f.
operatører i
procesindustrien

Introduktion af
køretøjsmodeller

https://www.ug.dk/uddannelser/a Grundlæggende fejlsøgning,
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m autoområdet
etalindustrien/koeretoejsomraade
t/grundlaeggende-fejlsoegningautoomraadet
https://www.ug.dk/search/47996 ind og udlodde enkle HMT og SMT

komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/a Helhedsprøvning af bil

AMU

48108

1

47996

5

3368

1

40368

2

47599

2

rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/koeretoejsomraade
t/helhedsafproevning-af-bil

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/inspektionoperatoerer-i-procesindustrien
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

På kurset lærer du at udføre rundering
og inspektion af enkelt
produktionsudstyr
i procesindustrien ved brug af sanser
(se, lytte, lugte, føle). Du lærer også at
skelne mellem typiske fejl og mangler
samt at rapportere og dokumentere det
udførte arbejde

https://www.ug.dk/uddannelser/a Introduktion af køretøjsmodeller
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/koeretoejsomraade
t/introduktion-afkoeretoejsmodeller

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Industri

Kontrol og
fejlfinding af SCR
system

AMU

Industri

Kontrol og
fejlfinding på CANbus systemer

AMU

Industri

Industri

Industri

Kontrol og
fejlfinding på
dieselmotor

Kontrol og
fejlfinding på
klimastyring

AMU

AMU

Kvalitetsbevidstheed
v/industriel
produktion
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a Kontrol og fejlfinding af SCR system
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/koeretoejsomraade
t/kontrol-og-fejlfinding-af-scrsystem
https://www.ug.dk/uddannelser/a Kontrol og fejlfinding på CAN-bus
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m systemer
etalindustrien/koeretoejsomraade
t/kontrol-og-fejlfinding-paa-canbus-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/koeretoejsomraade
t/kontrol-og-fejlfinding-paadieselmotor
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/koeretoejsomraade
t/kontrol-og-fejlfinding-paaklimastyring
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tv
aerfagligeomraade/faelleskataloge
t/kvalitetsbevidsthed-vedindustriel-produktion

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47601

2

40671

3

40670

3

40672

3

45370

3

Kontrol og fejlfinding på dieselmotor

Kontrol og fejlfinding på klimastyring

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

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

Kvalitetsstyring af
svejsearbejde

Lys b. svejs-kants
plade/plade

Lys b. svejs-kants
plade/rør

Lys b. svejs-stumps
plade alle pos

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a National svejsekoordinator Modul 1
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-imetal/kvalitetsstyring-afsvejsearbejde
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

46981

5

40086

10

40087

10

40089

10

https://www.ug.dk/uddannelser/a Lysbuesvejsning proces 111
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/lys-bsvejs-kants-pladeplade
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Lysbuesvejsning proces 111
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/lys-bsvejs-kants-pladeroer
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Lysbuesvejsning proces 111
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/lys-bsvejs-stumps-plade-alle-pos
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

Lys b. svej-stumps
rør alle pos

MAG-svejs-kants
plade/plade PA-PF
pr 136

MAG-svejs-kants
plade/plade pr 136

MAG-svejs-kants
plade/rør pr 135

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Lysbuesvejsning proces 111
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/lys-bsvejs-stumps-roer-alle-pos
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40091

10

40100

5

40098

5

40093

10

https://www.ug.dk/uddannelser/a MAG-svejsning proces 136
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr136
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a MAG-svejsning proces 136
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-kants-pladeplade-pr-136
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a MAG-svejsning proces 135
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-kants-pladeroer-pr-135
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

MAG-svejsning
proces 135

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a MAG-svejsning proces 135
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejsning-proces-135
AMU

MAG-svejs-stumps
plade alle pos pr 136 AMU

MAG-svejs-stumps
rør alle pos pr 135

MAG-svejs-stumps
rør alle pos pr 136

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

44676

5

40101

5

40097

5

40103

5

https://www.ug.dk/uddannelser/a MAG-svejsning proces 136
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-stumps-plade-alle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/a MAG-svejsning proces 135
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-stumps-roer-alle-pos-pr-135

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a MAG-svejsning proces 136
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-stumps-roer-alle-pos-pr-136
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

MAG-svejs-stumps
rør pos PA-PC pr 135 AMU

MAG-svejs-stumps
rør pos PA-PC pr 136 AMU

Maskin- og
elsikkerhed i
procesindustrien

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr135
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr136
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/maskin-og-elsikkerhed-operatoerer-procesind

MAG-svejsning proces 135

40096

5

40102

5

44384

2

46483

3

MAG-svejsning proces 136

Du lærer at betjene maskiner og
produktionsudstyr sikkerhedsmæssigt
korrekt
ud fra viden om maskin- og elsikkerhed. Du lærer også om
anvendelse og funktion af beskyttelsesog sikkerhedsudstyr

AMU

Materialeforståelse
aluminium
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

https://www.ug.dk/uddannelser/a National svejsekoordinator Modul 7
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-imetal/materialeforstaaelsealuminium

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a National svejsekoordinator Modul 5
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-imetal/materialelaere-rustfri-staal
Industri

Materialelære
rustfri stål

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45117

3

45118

3

40682

3

40488

5

https://www.ug.dk/uddannelser/a National svejsekoordinator Modul 3
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-imetal/materialelaere-staal
Industri

Industri

Industri

Materialelære stål

Måleteknik ved
simpel fejlfinding

Operatør
vedligehold,
automatisk intro

AMU

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/koeretoejsomraade
t/maaleteknik-ved-simpelfejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/operatoervedligehold-automatik-intro

Måleteknik ved simpel fejlfinding

På kurset lærer du at betjene og
fejlfinde på en 3-faset motor installation
og udføre simpelt vedligehold på
filter/smøreenheder, ventiler, aktuatorer
mm. Du lærer også at udskifte sikringer
og genindkoble termorelæ samt at
rapportere og dokumentere det udførte
arbejde.

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

Operatør
vedligehold,
mekanisk intro

Produktionskemi f.
operatører

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/operatoervedligehold-mekanisk-intro
AMU

På kurset lærer du at udføre dagligt
mekanisk vedligehold af simpelt
produktionsudstyr
i procesindustrien ved hjælp af korrekt
værktøj og enkle tegninger. Du lærer
også at rapportere og dokumentere det
udførte arbejde

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40449

3

44216

2

40658

1

https://www.ug.dk/uddannelser/a Deltageren kan håndtere herunder
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in opbevare
dustriensarbejdsmarkedsuddannel og bortskaffe kemiske stoffer korrekt.
ser/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/produktionskemioperatoerer
AMU

Produktionsoptimeri
ng f. operatører
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-vedproduktion-iindustrien/produktionsoptimeringoperatoerer-vha-lean

Du lærer at planlægge en Lean
produktionsoptimering.
Du lærer om de fem Lean principper og
udvalgte Lean værktøjer

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Produktionsoptimeri
ng f. operatører i
procesindustrien
AMU

Rep. Og fejlfinding
på undervogn og
affjedring

Du lærer at producere planlagte ordrer
efter gældende regler og procedurer,
gribe ind ved afvigelser fra normal drift,
registrere/dokumentere
produktionsdata og kommunikere med
andre faggrupper om
produktionsforhold
47290

3

40638

2

42870

1

46979

3

https://www.ug.dk/uddannelser/a Rep. Og fejlfinding på undervogn og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m affjedring
etalindustrien/koeretoejsomraade
t/rep-og-fejlfinding-paa-undervognog-affjedring
AMU

Sikkerhedshåndterin
g af eldrevne/hybrid
køretøjer
AMU

Skæreprocesser og
fugeformer

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/produktionoperatoerer-i-procesindustrien

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

https://www.ug.dk/uddannelser/a Sikkerhedshåndtering
rbejdsmarkedsuddannelseramu/m
etalindustrien/koeretoejsomraade
t/sikkerhedshaandtering-afeldrevnehybrid-koeretoejer
https://www.ug.dk/uddannelser/a National svjesekoordinato Modul 6
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-imetal/skaereprocesser-ogfugeformer

AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

SMT 1 Lodning af
SMD kompo

Svejseprocesser og
kontrol af
svejsearbejde

TIG-svejs-kants
rustfri plade/plade

TIG-svejs-kants
rustfri plade/rør

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/search/48250 manuel montering og håndlodning af
AMU

SMD komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/a National svejsekoordinator Modul 4

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

48250

5

46980

5

47461

5

40108

5

40104

5

rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-imetal/svejseprocesser-og-kontrolaf-svejsearbejde
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a TIG-svejsning proces 145
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tigsvejsning-rustfrit-staalkantsoemme-plpl-pf
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a TIG-svejsning proces 146
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tigsvejs-kants-rustfri-pladeroer
AMU

TIG-svejs-kants uleg
plade/rør
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a TIG-svejsning proces 142
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tigsvejs-kants-uleg-pladeroer

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Industri

TIG-svejsning

AMU

Industri

TIG-svejs-stumps
svær rustfri plade

AMU

Industri

Industri

TIG-svejs-stumps
svær rustfri rør alle
pos

TIG-svejs-stumps
tynd rustfri plade

https://www.ug.dk/uddannelser/a TIG-svejsning proces 141
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tigsvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/a TIG-svejsning proces 148
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tigsvejs-stumps-svaer-rustfri-plade

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

44451

5

40110

5

40114

5

40109

5

https://www.ug.dk/uddannelser/a TIG-svejsning proces 150
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tigsvejs-stumps-svaer-rustfri-roer-allepos
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a TIG-svejsning proces 147
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tigsvejs-stumps-tynd-rustfri-plade
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Industri

Industri

Kursustitel

TIG-svejs-stumps
tynd rustfri rør alle
pos

TIG-svejs-stumps
uleg plade

TIG-svejs-stumps
uleg rør alle pos

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a TIG-svejsning proces 149
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tigsvejs-stumps-tynd-rustfri-roer-allepos
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40112

6

401015

5

40107

10

45141

1

https://www.ug.dk/uddannelser/a TIG-svejsning proces 143
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tigsvejs-stumps-uleg-plade
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a TIG-svejsning proces 144
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tigsvejs-stumps-uleg-roer-alle-pos
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Brandforanstaltninger v.
rbejdsmarkedsuddannelseramu/by gnistproducerende værktøj
ggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/brandforanstaltninger-vgnistproducerende-vaerktoej

Industri

Varmt arbejde

AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

Kursustitel

Inventor 2017,
udvidet

Industri

Inventor 2017,
grundlæggende
DIGITALT BYGGERI REVIT
ARCHITECTURE, BIM
- EFFEKTIV
PROJEKTERING DEL
1, 2 OG 3

Industri

REVIT
ARCHITECTURE
CERTIFIED
PROFESSIONAL REVIT
GRUNDLÆGGENDE
OG VIDEREGÅENDE

Industri

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

http://cadskolen.dk/kurser/kurserfor-ledige/inventor/inventor-2017videregaaende/#INV2017VID-123210417-CS-DA
3D tegneprogram

15

http://cadskolen.dk/kurser/kurserfor-ledige/inventor/inventor-2017grundlaeggende/#INV2017GRL184-200317-CS-DA
3D tegneprogram

15

http://cadskolen.dk/kurser/kurserfor-ledige/
3D tegneprogram

30

http://cadskolen.dk/kurser/kurserfor-ledige/
3D tegneprogram

30

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Industri

IT og teleteknik

IT og teleteknik

IT og teleteknik

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

REVIT
ARCHITECTURE REVIT
GRUNDLÆGGENDE
OG VIDEREGÅENDE

Grundlæggende itsikkerhed

grundlæggende
programmering
MS Azure

http://cadskolen.dk/kurser/kurserfor-ledige/
3D tegneprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/serviceprodit/
akademiuddannelsen-iVideregå informationsteknologi/grundlaegg
ende
ende-it-sikkerheduddanne akademiuddannelsen-iinformationsteknologi
lse
https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/serviceprodit/
akademiuddannelsen-iVideregå informationsteknologi/grundlaegg
ende
ende-programmeringuddanne akademiuddannelsen-ilse
informationsteknologi
https://www.microsoft.com/eneg/learning/exam-70-533.aspx
Privat
kursus

På faget Grundlæggende it-sikkerhed får
du indsigt i gængse it-sikkerhedstrusler, du
lærer at forstå it-sikkerhedsmekanismer og
at opstille scenarier for konkrete trusler
mod it-sikkerhed.

Du får grundlæggende viden om principper
og teknikker, om abstraktionsmekanismer
og algoritmemønstre, så du kan designe og
implementere it-systemer af høj kvalitet.
Azure er Microsofts sky-platform, med
mulighed for at installere og administrere
programmer, uden at man behøver
fokusere på IT-infrastrukturen.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

30

20

5

30

10

30

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.microsoft.com/en- Microsoft Certified Solutions Associate
us/learning/mcsa-windows-server- (MCSA) certificeringskursus med fokus
certification.aspx
på infrastruktur Microsoft Server med

MS MCSA Server
2012 R2

IT og teleteknik
MS server 2012 R2 /
2016

Privat
kursus

IT og teleteknik
MS SharePoint
2013/2016

Privat
kursus

IT og teleteknik
MS SQL Database
2016

http://www.itucation.dk/it-kurserfor-ledige-6-ugerskurser/kobenhavn/kursus-server2012/
http://www.itucation.dk/it-kurserfor-ledige-6-ugerskurser/kobenhavn/sharepointadministrator-kursus/
http://www.itucation.dk/it-kurserfor-ledige-6-ugerskurser/kobenhavn/sql-kursus-tilledige/

Privat
kursus

IT og teleteknik
MS Xamarin App
programmering
IT og teleteknik

MCP 70-410, 70-411, 70-412

Privat
kursus

Privat
kursus

Certificeringskursus med fokus på
infrastruktur Microsoft Server MCP 70410
Certificeringskursus med fokus på
cloud-baserede løsninger ift.
dokumenthåndtering, vidensdeling og
infrastruktur. MCP 70-331, 70-332

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

50

30

30

Certificeringskursus med fokus på
databaseadministration, forespørgsler
og business intelligence (BI). MCP 70461, 70-462
30

http://www.itucation.dk/it-kurserfor-ledige-6-ugerskurser/kobenhavn/xamarin-appudvikling/

Certificeringskursus med fokus på app
programmering med Microsoft Xamarin,
Visual Studio og sproget C#, backend og
frontend.

30

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

IT og teleteknik

Kursustitel

Netværk og
Operativsystemer
Oracle Java SE 8
Programming

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/serviceprodit/
akademiuddannelsen-iModulet kvalificerer dig til at kunne
Videregå informationsteknologi/netvaerk-og- rådgive om valg af teknologi i forbindelse
med systemudvikling og programmering af
ende
operativsystemerenkeltbruger/flerbruger it-systemer i et
uddanne akademiuddannelsen-iinformationsteknologi
client/servermiljø.
lse

Privat
kursus

https://education.oracle.com/pls/
web_prod-plqdad/db_pages.getpage?page_id=6
09&get_params=dc:D84838

IT og teleteknik

Privat
kursus

http://www.itucation.dk/phpprogrammering/

IT og teleteknik

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/serviceprodit/
akademiuddannelsen-iVideregå informationsteknologi/grundlaegg
ende
ende-databaseuddanne akademiuddannelsen-ilse
informationsteknologi

IT og teleteknik
PHP programmering
SU 230

Grundlæggende
database

Oracle Java SE 8 Programming er et
certificeringskursus med fokus på
design af objektorienteret applikations
udvikling
PHP Objekt orienteret programmering
med fokus på installation som modul til
Apache server og tilgang til databaser

Modulet giver grundlæggende viden og
forståelse for betydningen af struktureret
dataopbevaring. Du lærer at opbygge,
implementere og anvende
databasesystemer og at varetage relevante
sikkerhedsaspekter.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

20

5

30

30

20

5

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

IT og teleteknik

IT og teleteknik

IT og teleteknik

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Videregående Itsikkerhed

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/serviceprodit/
akademiuddannelsen-iVideregå informationsteknologi/videregaae
ende
nde-it-sikkerheduddanne akademiuddannelsen-iinformationsteknologi
lse

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.

20

5

Videregående
programmering

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/serviceprodit/
akademiuddannelsen-iVideregå informationsteknologi/videregaae
ende
nde-programmeringuddanne akademiuddannelsen-iinformationsteknologi
lse

Målet med modulet er at give dig større
indsigt i håndværket programmering, så du
kan indgå som en kompetent programmør
i udviklings- og vedligeholdelsesprojekter.

30

10

Netværk og
Operativsystemer

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/serviceprodit/
akademiuddannelsen-iModulet kvalificerer dig til at kunne
Videregå informationsteknologi/netvaerk-og- rådgive om valg af teknologi i forbindelse
med systemudvikling og programmering af
ende
operativsystemerenkeltbruger/flerbruger it-systemer i et
uddanne akademiuddannelsen-ilse
informationsteknologi
client/servermiljø.

20

5

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

IT og teleteknik

IT og teleteknik

Jern, metal og auto

Kursustitel

Videregående
database

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/serviceprodit/
akademiuddannelsen-iVideregå informationsteknologi/videregaae
ende
nde-databaseDu lærer om forskellige databasemodeller,
uddanne akademiuddannelsen-iom databaseserveres virkemåde og om
informationsteknologi
forskellige anvendelser af databaser.
lse

Øvrige
kurser

SAP Introkursus
Anvendelse af
termoplastmateriale
r
AMU

Kurset er for dig, der ønsker at lære de
grundlæggende begreber og funktioner i
SAP. Det er udstyret med hele otte praktisk
orienterede tilstedeværelsesdage, der
forbereder dig til at arbejde i
virksomheder, der benytter SAP som ERP
system. Kurset afsluttes med en
eksamenstest, hvor du efter beståelse får
udleveret et eksamensbevis udstedt af
Forlaget Edutasia i samarbejde med SAP
Danmark. Kurset kvalificerer dig også til at
tage den eftertragtede TERP1E SAPcertificering
Deltageren kan selvstændigt udvælge og
anvende termoplast materialer til en
https://www.ug.dk/search/40727 plastproduktion

20

30

40727

5

5

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Deltageren kan ud fra driftskort, klargøre
simple ekstruderingsværktøjer samt
opstarte, indkøre og afslutte en produktion

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Betjening af enkle
ekstruderingsanlæg AMU

https://www.ug.dk/search/45425

45425

10

Drift af
ekstruderingsanlæg AMU

Deltageren kan udføre systematisk indkøring,
optimering og rapportering af
produktionsforløb på ekstruderanlæg samt
https://www.ug.dk/search/45426 udføre simple reparationer.

45426

10

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv Gassvejsning
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-imetal/gassvejsnning-proces-311

44724

5

Jern, metal og auto

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsning- Gassvejsning
og-termisk-skaering-imetal/gassvejsning-afstumpsoemme-roer-proces-311

44725

5

Jern, metal og auto

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/lys-bsvejs-stumps-plade-pos-pa-pf
Lysbue svejsning

40088

10

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Gassvejsning ,
adgang, pr. 311
Jern, metal og auto

Gassvejsning,
stumpsømme rør
pos PA-PC pr 311

Lys b svejs-stumps
plade pos PA-PF
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

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

40090

10

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-imetal/lysbuesvejsning
Lysbue svejsning, adgang

44154

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
Mag 135 - massiv tråd
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-kants-pladeplade-pr-135

40092

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
Mag 136 - Rørtråd
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-kants-pladeroer-pr-136

40099

10

Lys b svejs-stumps
rør pos PA-PC

Jern, metal og auto

Lysbue svejsning,
adgang
Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants
plade/plade, pr 135
Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants
plade/rør pr 136
Jern, metal og auto

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsning- Mag 135 - massiv tråd
og-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr135

40094

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
Mag 135 - massiv tråd
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/magsvejs-stumps-plade-alle-pos-pr-135

40095

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsning- Mig svejsning - Alu
og-termisk-skaering-i-metal/migsvejsning-aluminium-svaer-pladekantsoemme

45905

10

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsning- Mig svejsning - Alu
og-termisk-skaering-i-metal/migsvejsning-aluminium-svaer-pladestumpsoemme

46512

10

MAG-svejs-stumps,
plade pos. PA-PF pr
135
Jern, metal og auto
MAG-svejs-stumps,
plade, alle pos, pr
135
Jern, metal og auto

MIG-svejsning,
aluminium svær
plade, kantsømme
Jern, metal og auto

MIG-svejsning,
aluminium svær
plade, stumpsømme
Jern, metal og auto

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Jern, metal og auto

Kursustitel

Modellering

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Videregå
ende
uddanne
lse

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/serviceprodit/
akademiuddannelsen-iinformationsteknologi

AMU

Med udgangspunkt i DS/ISO tegninger og
en operationsplan kan deltagerne efter
https://www.ug.dk/uddannelser/a
gennemført uddannelse udføre centrer
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
patron opspænding af emner i hærdede
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
bakker samt opsætte og indstille skærende
ser/spaantagendeværktøj i stålholder på en konventionel
metalindustri/operatoer-veddrejebænk
konventionel-maskindrejning

45178

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel Konventionel fræsning
ser/spaantagendemetalindustri/operatoer-vedkonventionel-maskinfraesning

45177

5

Operatør ved
konventionel
maskindrejning
Jern, metal og auto

Operatør ved
konventionel
maskinfræsning
Jern, metal og auto

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Modulet giver dig en forståelse for
modellerings rolle i softwareudvikling, og
du lærer at udarbejde simple
begrebsmæssige modeller.

20

5

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Opspændingsmetod
er, drejning

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/opspaendingsmetod
er-drejning

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.

Jern, metal og auto

AMU

Jern, metal og auto

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/serviceprodit/
Videregå akademiuddannelsen-i-automation- På faget Robotteknologi får du både den
ende
teoretiske viden samt de praktiske
og-drift/robotteknologiuddanne akademiuddannelsen-i-automation- færdigheder og kompetencer til at arbejde
og-drift
med en Denso 6-akset robotarm.
lse

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Robotteknologi

https://www.ug.dk/uddannelser/a På faget Robotteknologi får du både den
kademiuddannelser/serviceprodit/ teoretiske viden samt de praktiske
Videregå akademiuddannelsen-i-automation- færdigheder og kompetencer til at arbejde
med en Denso 6-akset robotarm. 3, 5, 6
ende
og-drift/robotteknologiuddanne akademiuddannelsen-i-automation- akset industrirobotter, samt flexpickerRobotteknologi
lse
og-drift
typen
Deltageren lærer at medvirke aktivt i at
Sikkerhed i
instruere kollegaer om sikker adfærd i
industrien 1 - Sikker
forbindelse med interne aktiviteter på
adfærd
AMU
https://www.ug.dk/search/48143 dit arbejde

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45181

48143

5

20

5

20

5

1

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsning- TIG-svejsning aluminium, svær plade
og-termisk-skaering-i-metal/tigsvejsning-aluminium-svaer-pladestumpsoemme

46516

10

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsning- Tig svejsning - Alu
og-termisk-skaering-i-metal/tigsvejsning-aluminium-tynd-pladekantsoemme

46513

10

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsning- Tig svejsning - Alu
og-termisk-skaering-i-metal/tigsvejsning-aluminium-tynd-pladestumpsoemme

46515

10

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
TIG-svejsning, aluminium, kantsømme
ejsningogfyringsteknik/svejsningsvær plade
og-termisk-skaering-i-metal/tigsvejsning-aluminium-svaer-pladekantsoemme

46514

10

TIG-svejsning
aluminium, svær
plade
Jern, metal og auto

TIG-svejsning,
aluminium tynd
plade, kantsømme
Jern, metal og auto

TIG-svejsning,
aluminium tynd
plade, stumpsømme
Jern, metal og auto
TIG-svejsning,
aluminium,
kantsømme svær
plade
Jern, metal og auto

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
TIG-svejsning, stumpsømme, tyndere
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
rustfrie rør
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i--1

40111

4

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
ejsningogfyringsteknik/svejsning- Tig svejsning - rustfri
og-termisk-skaering-i-metal/tigsvejs-stumps-svaer-rustfri-roer-pospa-pc

40113

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv
Tig svejsning
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tigsvejs-stumps-uleg-plade

40105

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/sv Tig svejsning
ejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i--0

40106

5

TIG-svejsning,
stumpsømme,
tyndere rustfrie rør
Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps
svær rustfri rør, pos
PA-PC
Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps
uleg plade
Jern, metal og auto
TIG-svejs-stumps
uleg rør pos PA-PC
Jern, metal og auto

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Jern, metal og auto

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Sikker adfærd i
produktionsvirksom
heder
AMU

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Økonomistyring i
praksis

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Fordeling af
omkostninger vha.
et ERP system

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-vedproduktion-i-industrien/sikkeradfaerd-iproduktionsvirksomheder

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

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47075

1

På forløbet 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

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/merkantil/aka
Videregå demiuddannelsen-i-oekonomi-ogende
ressourcestyring/oekonomistyringuddanne i-praksis-akademiuddannelsen-ioekonomi-og-ressourcestyring
lse
https://www.ug.dk/uddannelser/a Deltageren kan efter kurset arbejde
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha med periodiseringer /
ndeladministrationkommunikation fordeling af omkostninger vha. et ERP
ogledelse/administration/fordeling- system. Deltageren vil også kunne
udarbejde og trække rapporter til
af-omkostninger-vha-et-erphjælp/opfølgning af periodiseringerne
system
AMU

30

40898

1

10

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/adm-ogregistrering-af-budgetter-i-et-erpsystem

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Adm. og registrering
af budgetter i et ERP
system
AMU

Digital
markedsføring

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/merkantil/aka
demiuddannelsen-i-internationalhandel-og-markedsfoering/digitalVideregå markedsfoeringende
akademiuddannelsen-iuddanne international-handel-oglse
markedsfoering

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Deltageren kan selvstændig udføre
registrering af forskellige
indtægts/omkostningstyper i
forbindelse med budgetprocessen i
virksomheden i et ERP system
(Enterprise Resource Planning,
ressourceplanlægningssystem).Deltage
ren får indsigt i administrationen af
budgetprocessen samt indblik i
budgetopfølgningen på et ERP system
45992
Få en digital markedsførings profil. Digital
markedsføring giver et grundfundament
inden for onlinestrategi og markedsføring
med fokus på digital markedsføring og
elektronisk handel. Du vil opnå
kompetencer inden for strategiske,
taktiske og operationelle
markedsføringsopgaver, samt håndtering
af digitaliseringen af salg og
markedsførings indsatserne.

1

30

10

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/merkantil/aka
demiuddannelsen-i-internationalVideregå handel-og-markedsfoering/eende
handel-akademiuddannelsen-iuddanne international-handel-ogmarkedsfoering
lse
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/fakturah
aandtering-i-et-erp-system

Kontor,
administration,
regnskab og finans

E-handel

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Fakturahåndtering i
et ERP system
AMU

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Google Certificeret
Manager

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/merkantil/aka
demiuddannelsen-i-internationalhandel-og-markedsfoering/digitalVideregå markedsfoeringende
akademiuddannelsen-iuddanne international-handel-oglse
markedsfoering

Du lærer hvordan du starter en webshop
helt fra bunden, markedsfører den og
skaber succes online. Arbejde med SEO og
sociale medier.
Deltageren kan registrere fakturaer i et
ERP system
(Enterprise Resource Planning,
ressourceplanlægningssystem).
Deltageren er i stand til at
efterbehandle fakturaer og kan
desuden håndtere opfølgningen på de
enkelte bogføringer

Gennem hovedtemaet i forløbet får du styr
på at tune virksomhedens markedsføring,
så den opnår den optimale synlighed. Som
en del af uddannelsen får du en unik
mulighed for at erhverve dig Googles
populærere certificeringer: Fundamental,
Advanced, Display og Analytics.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

30

45993

10

1

60

10

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/haandter
ing-af-rekvisitioner-i-et-erp-system

Deltageren kan udarbejde rekvisitioner,
varemodtage og returnere
omkostningsvarer og serviceydelser.
Deltageren kan desuden håndtere
differencebehandling af fakturaer.
Deltageren får forståelse for
opfølgningen på forpligtigelser og
faktiske omkostninger understøttet af
rapportering

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/indkoebs
processen-i-et-erp-system

Deltageren kan udarbejde rekvisitioner,
indkøbsordre, varemodtage,
efterbehandle og returnere
omkostningsvarer og serviceydelser.
Deltageren bliver i stand til at håndtere
materialestamdata, beholdninger,
priser og leverandørstamdata i et ERP
system (Enterprise Resource Planning,
ressourceplanlægningssystem)

Håndtering af
rekvisitioner i et ERP
system
AMU

Indkøbsprocessen i
et ERP system

AMU

Lønstyring

Videregå
ende
uddanne
lse

https://www.ug.dk/uddannelser/a
kademiuddannelser/merkantil/aka
demiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring

Du vil arbejde med løn systemer, hvordan
man administrer og arbejder med løn.
Lønberegning og -korrigioner. Samt
lovgivning og arbejdsmarkedsregler.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

45994

1

45995

1

30

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kursustitel

Navision

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Øvrige
kurser

Online kundeservice
og -rådgivning
AMU

25

Deltageren kan anvende online services og
tjenester, herunder webbaserede fora og
netværk til kommunikation med og
servicering af virksomhedens kunder,
leverandører og samarbejdspartnere.I
forbindelse med online vejledning og
rådgivning af kunder om virksomhedens
produkter og serviceydelser kan
deltageren sikre, at lovmæssige krav
overholdes i relation til elektronisk
markedsføring og handel.Med sigte på at
yde en optimal og integreret service kan
deltageren kommunikere med og servicere
https://www.ug.dk/uddannelser/a kunden via såvel elektroniske medier som
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha websider, herunder fx blogs, endeladministrationkommunikation nyhedsbreve og mails samt telefonisk og i
denne forbindelse vurdere, hvornår en
ogledelse/handel-ogpersonlig face-to-face rådgivning med
logistik/online-kundeservice-ogfordel kan benyttes.
raadgivning

47189

2

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kontor,
administration,
regnskab og finans
Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Regneark til
økonomistyring

Videregå
ende
uddanne
lse

SAP

Øvrige
kurser

Udarbejdelse af
rapporter i et ERP
system

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Økonomistyring i
praksis

AMU
Videregå
ende
uddanne
lse

10

37526

25
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/udarbejd
else-af-rapporter-i-et-erp-system

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Deltageren kan, på baggrund af
registrerede data,
udarbejde standard og individuelle
rapporter i et ERP system (Enterprise
Resource Planning,
ressourceplanlægningssystem).
Deltageren kan desuden læse og forstå
rapporterne, samt håndtere disse.
45996

37396

1

10

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kursustitel

Økonomistyring i
virksomheder

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Nærings og
nydelsesmiddel

Årsrapport og
regnskabsanalyse

Almen
fødevarehygiejne

Internt regnskab for forskellige
virksomhedsformer.
Analyser samt rapporter, der viser
virks. udvikling. Udarbejde budget samt
forstå sammenhængen mellem de
enkelte budget-elementer. Foretage
følsomhedsanalyser. Rapporter og
analyser på opstillede budgetter

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/aarsafslutningaf-bogholderiet

Kurset er til deltagere der medvirker til
årsafslutning af virksomhedens
bogholderi.
Deltageren kan efterfølgende foretage
nødvendige efterposteringer, samt
selvstændigt foretage enkle
regnskabsopstillinger

AMU

Årsafslutning af
bogholderiet

Kontor,
administration,
regnskab og finans

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/oekonomistyrin
g-i-virksomheder

AMU
Videregå
ende
uddanne
lse

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

44319

4

40008

2

10

37606
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/almen-foedevarehygiejne

AMU

45818

3

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Nærings og
nydelsesmiddel

Nærings og
nydelsesmiddel

Nærings og
nydelsesmiddel

Nærings og
nydelsesmiddel

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Brød, kager og
desserter i cafeteria
og kantine
AMU

Desserter inden for
bager og
konditorbranchen
AMU

Det kreative kolde
køkken

Gastronomi uden
fødevareallergi

https://www.ug.dk/uddannelser/a De kan fremstille kolde og varme
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko desserter og forskellige type dej
ekkenrestaurantbagerkonditorogk tilhørende cafeterier og kantiners
oedbranchen/madfremstillinggrundsortiment
restaurant-kantine-ogcatering/broed-kager-og-desserteri-cafeteria-og-kantine

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

44607

5

45616

2

42438

5

48138

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessertogkonfekturefremstilling/desserterinden-bager-og-konditorbranchen
https://www.ug.dk/uddannelser/a De kan kombinere klassiske og kreative
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko retter i det kolde køkken. De kan være
ekkenrestaurantbagerkonditorogk smørrebrød, kolde buffeter osv.
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-og-catering/detkreative-kolde-koekken

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstill-1
AMU

De kan ved menuplanlægning og
udvikling af retter tage hensyn til de
fødevarer, der oftest forårsager
allergiske reaktioner.

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Nærings og
nydelsesmiddel

Nærings og
nydelsesmiddel

Nærings og
nydelsesmiddel

Kursustitel

Innovativ
gastronomi i hotel
og restauration

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-ogcatering/innovativ-gastronomi-ihotel-og-restauration
AMU

Kaffe og te inden for
restaurationsbranch
en
AMU

Chokoladefremstillin
g til professionel
brug
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40521

2

45807

3

46930

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-serveringog-service/kaffe-og-te-indenrestaurationsbranchen
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessertogkonfekturefremstilling/chokoladefr
emstilling-til-professionel-brug

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Nærings og
nydelsesmiddel

Nærings og
nydelsesmiddel

Nærings og
nydelsesmiddel

Kursustitel

Brød og madbrød
med fibre og
fuldkorn

Diæt- og
allergivenligt brød

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessertog-konfekturefremstilling/broedog-madbroed-med-fibre-ogfuldkorn
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40781

2

48373

2

47481

4

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessertog-konfekturefremstilling/diaet-ogallergivenligt-broed
AMU

Fødevarehygiejne og
egenkontrol
AMU

Deltageren kan efter uddannelsen
efterleve gældende lovgivning
https://www.ug.dk/uddannelser/a vedrørende fremstilling, opbevaring og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko salg af fødevarer samt personlig
ekkenrestaurantbagerkonditorogk hygiejne og produktionshygiejne. Der
oedbranchen/madfremstillingarbejdes desuden med de overordnede
restaurant-kantine-ogprincipper for egenkontrol, systematisk
catering/foedevarehygiejne-ogovervågning og problemløsning ved
konstaterede uregelmæssigheder.
egenkontrol

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Nærings og
nydelsesmiddel

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Håndfiletering af fisk AMU

Nærings og
nydelsesmiddel

Håndtering af
ensidigt gentaget
arbejde

Nærings og
nydelsesmiddel

Moderne flødekager AMU

Nærings og
nydelsesmiddel

Moderne
frugttærter

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/in
dustriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/produktion-af-foedevarer-ognydelsesmidler/haandfiletering-affisk

Du lærer på baggrund af viden om
kvalitetsnormer og udskæringsmetoder
at udføre håndfiletering af fisk efter
gældende sikkerheds- og
hygiejnenormer

Du lærer om ensidigt gentaget arbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/a og at analysere belastninger i dit
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tv arbejde. Du kan efter kurset komme
aerfagligeomraade/faelleskataloge med forslag til konkrete handleplaner til
t/haandtering-af-ensidigt-gentaget- afhjælpning af fysiske og psykiske
belastninger.
arbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessertogkonfekturefremstilling/modernefloedekager
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessertogkonfekturefremstilling/modernefrugttaerter

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

48499

5

45372

3

46933

2

48035

1

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Nærings og
nydelsesmiddel

Rugbrød med surdej AMU

Nærings og
nydelsesmiddel

Sæson- og
temaprodukter i
bagerier

Nærings og
nydelsesmiddel

Nærings og
nydelsesmiddel

Etage- og
bryllupskager

Marcipan og
kransekage

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessertogkonfekturefremstilling/rugbroedmed-surdej
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessertog-konfekturefremstilling/saesonog-temaprodukter-i-bagerier

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47403

2

47620

2

45617

2

45615

2

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessertog-konfekturefremstilling/etage-ogbryllupskager
AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ko
ekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessertogkonfekturefremstilling/marcipanog-kransekage

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Pædagogisk, socialt Daglig
og kirkeligt arbejde erhversrengøring

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

Pædagogisk, socialt Hygiejne på skole og
og kirkeligt arbejde institutioner
AMU

Pædagogisk, socialt Oliebehandlede
og kirkeligt arbejde gulve

Pædagogisk, socialt Polishbehandlede
og kirkeligt arbejde gulve

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/se
rviceerhvervene/rengoeringsservic
e/hygiejne-paa-skoler-oginstitutioner
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/se
rviceerhvervene/rengoeringsservic
e/hygiejne-paa-skoler-oginstitutioner
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/se
rviceerhvervene/rengoeringsservic
e/oliebehandlede-gulve

Deltagerne kan uden vejledning og ud
fra en arbejdsplan udføre daglig og
ugentlige erhversrengøring

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47494

10

46550

2

47172

2

47173

2

47206

3

Du lærer at udføre rengøringsopgaver
på en skole, dag- eller døgninstitution
på en hygiejnisk korrekt måde
Deltageren kan tilrettelægge og udføre
oliebehandling af gulve, samt
vedligeholde disse gulve

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Deltagerne kan udføre afrensning og
rbejdsmarkedsuddannelseramu/se klargøring af gulve til polishbehandling
rviceerhvervene/rengoeringsservic samt udføre polishpålægning
e/polishbehandlede-gulve
AMU

Pædagogisk, socialt Rengøringsmidler og
og kirkeligt arbejde materialekendskab AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/se
rviceerhvervene/rengoeringsservic
e/rengoeringsmidler-ogmaterialekendskab

Kan vælge egnede rengøringsmidler til
fjernelse af almindeligt forekommende
urenheder samt til rengøring og
vedligehold

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

På modulet opbygger du viden og
kompetencer til at løse konkrete
Diplom i offentlig
Videregå https://www.ug.dk/uddannelser/d problemstillinger i henhold til lovmæssige
forvaltning og
ende
iplomuddannelser/oekonomiskme krav, så der bliver taget hensyn til alle
uddanne rkantilediplomuddannelser/offentli parter i løsningen.
Pædagogisk, socialt administration g-forvaltning-og-administration
og kirkeligt arbejde Forvaltningsret
lse
https://www.ug.dk/uddannelser/a Deltageren har kendskab til
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha administrative arbejdsgange med
ndeladministrationkommunikation hensyn
til anvendelsen af elektroniske
ogledelse/handel-og-logistik/ekommunikations- og
administration-ogtransaktionsløsninger. Deltageren kan
betalingssystemer
arbejde med udveksling af data og
informationer mellem virksomhed og
kunde, samt arbejde med statistik og
data fra betalings-, transaktions- samt
informationsløsninger, som benyttes i
Salg, indkøb og
E-administration og
administrative funktioner.
markedsføring
betalingssystemer AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Deltageren kan varetage det
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha administrative arbejde med
ndeladministrationkommunikation e-markedsføring og reklameplacering
på onlinemedier. På kurset arbejdes
ogledelse/detailhandel/emarkedsfoering-og-reklameindsats med søgeord og onlinebesøgsdata til
Salg, indkøb og
E-markedsføring og
brug ved udarbejdelse af generel emarkedsføring
reklameindsats
AMU
markedsføringsplanlægning og e-

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40

45955

2

45953

2

10

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kundeloyalitet med
sociale medier i
detailhandlen
AMU

Markedsføring med
sociale medier i
detailhandlen
AMU

Nye kunder via viral
markedsføring
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/kundeloyal
itet-med-sociale-medier-idetailhandlen

Efter uddannelsen kan deltageren
fastholde og udbygge butikkens
kundeloyalitet samt synliggøre
butikkens profil via sociale medier.
Deltageren kan i arbejdet anvende
konkrete teknikker til dialog med
kunderne.

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/markedsfo
ering-med-sociale-medier-idetailhandlen

Efter uddannelsen kan deltageren
vedligeholde butikkens profil
på en social medieplatform. Deltageren
kan gennemføre en kampagne for
detailhandelsvirksomheden, tiltrække
kunder og brande butikken via sociale
medier.

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/nye-kunderviral-markedsfoering

Deltageren lærer at anvende viral
markedsføring til at styrke
virksomhedens online
markedsføringsindsats. Der arbejdes
med forskellige virale
markedsføringsmedier og -kanaler,
bl.a. sociale netværk, nichesites,
communities, blogs mm. Deltageren
kan placere/uploade
markedsføringskampagnen i de
relevante medier

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47343

2

47342

2

40995

2

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Kursustitel

Online Marketing
Manager

Online Marketing
Manager

Online Marketing
Manager

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/produktion-afkommunikations-ogmedieprodukter/produktionsplanl
aegning-afkommunikationsloesninger
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/produktion-afkommunikations-ogmedieprodukter/soegemaskineopt
imering-af-digital-kommunikation

Produktionsplanlægning af
kommunikationsløsninger

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40482

2

40814

1

43869

2

Søgemaskineoptimering af digital
kommunikation

AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/a Fremstilling af tekst og grafisk til
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha dig.kommunikation
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/produktion-afkommunikations-ogmedieprodukter/fremstilling-aftekst-og-grafik-til-dig-kommunika
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Kursustitel

Online Marketing
Manager

Online Marketing
Manager

Oprettelse af eformularer

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Webdesign - websites strukturette
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha ombygning
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/produktion-afkommunikations-ogmedieprodukter/webdesignwebsitets-strukturelle-opbygning
AMU

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/produktion-afkommunikations-ogmedieprodukter/designmaalgruppe-og-budskab
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/oprettels
e-af-e-formularer

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

46729

2

46779

1

40347

2

Design, målgruppe og budskab

Deltageren kan efter kurset oprette og
designe forskellige typer af e-fomularer
- herunder layoutmuligheder,
vurdere primære og sekundære
datakilder samt konsolidere data fra
flere forskellige formularer i en formular
og sikre, at e-formularer lever op til
gængse regler for brugervenlighed
samt validering.

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Salg, indkøb og
markedsføring

Sociale medier som
kommunikationskan
al i detail
AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

Webdesign med
WordPress

Salg, indkøb og
markedsføring

Webdesign med
WordPress

https://www.ug.dk/uddannelser/a Efter uddannelsen kan deltageren
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha vurdere relevansen i anvendelsen af
ndeladministrationkommunikation sociale medier i detailhandlen.
Deltageren kan bruge sociale medier til
ogledelse/detailhandel/socialemedier-som-kommunikationskanal- at udveksle informationer, nyheder og
dele viden imellem medarbejderne og
i-detail
kunderne
https://www.ug.dk/uddannelser/a Publicering og reg. Af digital
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha kommunikationsprod
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/produktion-afkommunikations-ogmedieprodukter/publicering-ogreg-af-dig-kommunikationsproduk

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47341

1

43863

1

43865

3

https://www.ug.dk/uddannelser/a Produktion af sidebaseret digital
rbejdsmarkedsuddannelseramu/ha kommunikation
ndeladministrationkommunikation
ogledelse/produktion-afkommunikations-ogmedieprodukter/produktion-afsidebaseret-digital-kommunikation
AMU

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Kursustitel

Webmedarbejder

Webmedarbejder

Webmedarbejder

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

AMU

På Webmedarbejder får du mulighed
for at opbygge en hjemmeside fra a til
z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til
nettet, at redigere billeder til web, at
varetage virksomhedens
søgemaskineoptimering og lave
https://www.efteruddannelse.dk/ markedsføring på nettet

40342

2

AMU

På Webmedarbejder får du mulighed
for at opbygge en hjemmeside fra a til
z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til
nettet, at redigere billeder til web, at
varetage virksomhedens
søgemaskineoptimering og lave
https://www.efteruddannelse.dk/ markedsføring på nettet

44338

1,5

AMU

På Webmedarbejder får du mulighed
for at opbygge en hjemmeside fra a til
z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til
nettet, at redigere billeder til web, at
varetage virksomhedens
søgemaskineoptimering og lave
https://www.efteruddannelse.dk/ markedsføring på nettet

44373

2

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Kursustitel

Webmedarbejder

Webmedarbejder

Webmedarbejder

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

AMU

På Webmedarbejder får du mulighed
for at opbygge en hjemmeside fra a til
z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til
nettet, at redigere billeder til web, at
varetage virksomhedens
søgemaskineoptimering og lave
https://www.efteruddannelse.dk/ markedsføring på nettet

45383

2

AMU

På Webmedarbejder får du mulighed
for at opbygge en hjemmeside fra a til
z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til
nettet, at redigere billeder til web, at
varetage virksomhedens
søgemaskineoptimering og lave
https://www.efteruddannelse.dk/ markedsføring på nettet

45859

2

AMU

På Webmedarbejder får du mulighed
for at opbygge en hjemmeside fra a til
z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til
nettet, at redigere billeder til web, at
varetage virksomhedens
søgemaskineoptimering og lave
https://www.efteruddannelse.dk/ markedsføring på nettet

45910

2

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Kursustitel

Webmedarbejder

Webmedarbejder

Webmedarbejder

Sundhed, omsorg og Grundlæggende
personlig pleje
rengøringhygiiejne

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

AMU

På Webmedarbejder får du mulighed
for at opbygge en hjemmeside fra a til
z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til
nettet, at redigere billeder til web, at
varetage virksomhedens
søgemaskineoptimering og lave
https://www.efteruddannelse.dk/ markedsføring på nettet

46502

1

AMU

På Webmedarbejder får du mulighed
for at opbygge en hjemmeside fra a til
z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til
nettet, at redigere billeder til web, at
varetage virksomhedens
søgemaskineoptimering og lave
https://www.efteruddannelse.dk/ markedsføring på nettet

46505

3

47301

2

46549

1

AMU

AMU

På Webmedarbejder får du mulighed
for at opbygge en hjemmeside fra a til
z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til
nettet, at redigere billeder til web, at
varetage virksomhedens
søgemaskineoptimering og lave
https://www.efteruddannelse.dk/ markedsføring på nettet
https://www.ug.dk/uddannelser/a Grundlæggende rengøringshygiejne
rbejdsmarkedsuddannelseramu/se
rviceerhvervene/rengoeringsservic
e/grundlaeggenderengoeringshygiejne

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Sundhed, omsorg og Førstehjælp ved
personlig pleje
rengøringsarbejdet

Sundhed, omsorg og
personlig pleje
Hospitalshygiejne

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/se
rviceerhvervene/rengoeringsservic
e/sikkerhed-og-foerstehjaelp-vedrengoeringsarbejde
AMU

43411

4

46551

3

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/se
rviceerhvervene/rengoeringsservic
e/hospitalshygiejne
AMU

Kognitiv
Sundhed, omsorg og misbrugsbehandling - Øvrige
introduktionskursus kurser
personlig pleje

Sundhed, omsorg og Kostvejleder og
personlig pleje
slankekonsulent

Deltageren udføre rengøringsarbejde
på en sikkerhedsmæssig forsvarlig
måde i forhold til sig selv og
omgivelserne

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Øvrige
kurser

Sundhed, omsorg og Måling og vurdering
personlig pleje
af rengøringskvalitet AMU

http://dobbeltdiagnose.com/kurse
r/introduktionskurser/kognitivmisbrugsbehandlingintroduktionskursus.aspx

Kurset giver indsigt i bla.
Dobbeltdiagnosebegrebet, motivation
og forandringer, mestringsfærdigheder
og tilbagefaldsforbyggelse.

3x2
dage, i
alt 6
dage

https://www.atwork.dk/uddannels Viden og konkrete værktøjer formidles
og trænes ifht. kostvejledning og
er/kostvejleder/uddannelse-tilkostvejleder/
slankekonsulentopgaver.
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/se
rviceerhvervene/rengoeringsservic
e/maaling-og-vurdering-0

10 uger

48239

3

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Sundhed, omsorg og Personcentreret
personlig pleje
omsorg

Rehabilitering i
Sundhed, omsorg og forhold til borgere
personlig pleje
med demens

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Øvrige
kurser

Øvrige
kurser

Sundhed, omsorg og
personlig pleje
Rengøring af renrum AMU

Rengøring i renrum Sundhed, omsorg og metoder og
personlig pleje
procedure
AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

http://www.videnscenterfordeme
ns.dk/pleje-og-behandling/pleje-og- Kurset i Personcentreret pleje og
omsorg giver indsigt i
omsorg/metoder-til-pleje-ogomsorg/personcentreret-pleje-og- samarbejdsmulighederne i relation til
omsorg/
den demente borgere.
https://www.phmetropol.dk/vider
euddannelser/diplomuddannelser/
den+sundhedsfaglige+diplomudda
nnelse/sundhedsfremme+og+fore
byggelse/39833+rehabilitering+i+f
orhold+til+en+udvalgt+gruppe/reh
abilitering+i+forhold+til+menneske
r+med+demens
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/se
rviceerhvervene/rengoeringsservic
e/rengoering-af-renrum

2 dage

Kurset giver indsigt i Demenssygdom
og de kognitive forandringer det giver.
Samt indsigt i den rehabiliterende
tilgang til mennesket med demens.

8 uger

47559

4

48081

3

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/se
rviceerhvervene/rengoeringsservic
e/rengoering-i-renrum-metoderog-procedure

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Sundhed, omsorg og Stress og
personlig pleje
trivselsvejleder
Sundhed, omsorg og Medvirken ved
personlig pleje
lægemiddelbrug
Omsorg for
Sundhed, omsorg og personer med
personlig pleje
demens
Uhensigtsmæssig
adfærd,
Sundhed, omsorg og udadreageren ved
demens
personlig pleje
Dokumentation i
Sundhed, omsorg og omsorgssystemet i
personlig pleje
hjemmeplejen
Sundhed, omsorg og Arbejdet med total
personlig pleje
kommunikation
Arbejde med
Sundhed, omsorg og sindslidende med
personlig pleje
misbrug

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Øvrige
kurser

AMU

AMU

http://www.center-forstress.dk/stressvejleder
https://www.efteruddannelse.dk:4
43/VEUPortal/kursus?kviknrinfo=8
514521714-47258
https://www.efteruddannelse.dk:4
43/VEUPortal/kursus?kviknrinfo=8
514521711-44327

AMU

AMU

Sundhed, omsorg og Medicinadministrati
personlig pleje
on
AMU

3x2
dage, i
alt 6
dage

Giver indsigt i stress og trivselsudfordringer mhp. at forebyggelse
heraf på arbejdspladsen

AMU

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

https://www.efteruddannelse.dk:4
43/VEUPortal/kursus?kviknrinfo=8
514521715-42930
https://www.efteruddannelse.dk:4
43/VEUPortal/kursus?kviknrinfo=8
514521715-42930
https://www.efteruddannelse.dk:4
43/VEUPortal/kursus?kviknrinfo=8
514521715-42930
https://www.efteruddannelse.dk:4 Opkvalificering i forhold til at kunne
43/VEUPortal/kursus?kviknrinfo=8 imødekomme de nye krav på
514521715-42930
grunduddannelsen

47258

3

44327

5

42902

5

47473

3

47257

3

40599

5

48101

5

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Vefærdsteknologi i
Sundhed, omsorg og det daglige
personlig pleje
omsorgsarbejde
Tværfagligt
Sundhed, omsorg og samarbejde om
personlig pleje
måltider til ældre

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.efteruddannelse.dk:4
43/VEUPortal/kursus?kviknrinfo=8
514521715-42930
https://www.efteruddannelse.dk:4
43/VEUPortal/kursus?kviknrinfo=8
514521715-42930

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47260

3

42934

2

AMU

42673

5

Personer med
Sundhed, omsorg og demens, aktiviteter
og livskvalitet
personlig pleje
AMU

42674

5

Personer med
Sundhed, omsorg og demens,
personlig pleje
sygdomskendskab

AMU

AMU

https://www.ucn.dk/kurser-ogvidereuddannelser/diplomuddann
Videregå elser/den-pædagogiskeende
Social - kognitive
diplomuddannelse/specialpædago
Sundhed, omsorg og udviklingsforstyrrels uddanne gik/social-kognitivepersonlig pleje
er
lse
udviklingsforstyrrelser
https://www.efteruddannelse.dk:4
Sundhed, omsorg og Kliniske opgaver i
43/VEUPortal/kursus?kviknrinfo=8
personlig pleje
almen praksis
AMU
514521724-48093

På modulet får du en grundlæggende viden
om forskellige former for og årsager til
social - kognitive udviklingsforstyrrelser, og
hvilke forudsætninger det giver individet
for udvikling og trivsel
40
For social- og sundhedsassistenter, som
gerne vil arbejde i lægepraksis

48093

10

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Transport, post,
lager- og
Lastbilmonteret
maskinførerarbejde kran, certifikat D

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

Deltageren kan, gennem teori om
stabilitetsforhold, krandiagram,
opgavetyper, byrder og
anhugningsmetoder, udføre alle normalt
forekommende arbejdsopgaver med
lastbilmonteret kran certifikattype D, jf.
Arbejdstilsynets retningslinjer for
førercertifikater til kraner samt
arbejdsmiljølovens bestemmelser, og kan
udføre varierede opgaver, indbefattende
korrekt opstilling af kran, udvælgelse og
anvendelse af egnet og godkendt
anhugningsudstyr mv. samt betjene kraner
med såvel standard- som fjernbetjening,
ligesom deltageren er bekendt med
reglerne for personløft.Deltageren kan
indgå i tilrettelæggelse og udførelse af
samløft samt foretage af- og påmontering
af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) og
dirigere en kranopgave ved hjælp af
håndsignaler/selv betjene kranen efter
håndsignaler fra tredjemand samt
kommunikere via radio. Deltageren kan
https://www.ug.dk/uddannelser/a endvidere foretage forebyggende
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr vedligehold af kran og anhugningsudstyr
ansporterhvervene/lastbilkran/last og kender reglerne for eftersyn,
anmeldelse og kranjournal mv.
bilmonteret-kran-certifikat-d

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47478

10

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Transport, post,
Lastbilmonteret
lager- og
kran, certifikat E
maskinførerarbejde over 25 tm

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/lastbilkran/last
bilmonteret-kran-certifikat-e-over25-tm

Deltageren kan, gennem teori om
stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold,
krandiagram, opgavetyper, byrder og
anhugningsmetoder, udføre alle normalt
forekommende arbejdsopgaver med
lastbilmonteret kran, certifikattype E, jf.
Arbejdstilsynets retningslinjer for
førercertifikater til kraner samt
arbejdsmiljølovens bestemmelser.Kan
derudover udføre varierede opgaver,
herunder korrekt opstilling af kran,
udvælgelse og anvendelse af egnet og
godkendt anhugningsudstyr mv., samt
betjening af kran med såvel standard- som
fjernbetjening, ligesom deltageren er
bekendt med reglerne for personløft.Tillige
kan deltageren indgå i tilrettelæggelse og
udførelse af samløft, foretage af- og
påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis
fly-jib og evt. læssegrab), dirigere en
kranopgave ved hjælp af håndsignaler, selv
betjene kranen efter håndsignaler fra
tredjemand samt kommunikere via radio.
Kan desuden foretage forebyggende
vedligehold af kran og anhugningsudstyr
og kender reglerne for eftersyn og
anmeldelse/kranjournal.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47479

10

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Transport, post,
ADR Repetition lager- og
Grundkursus + Tank
maskinførerarbejde + Klasse 1
AMU

Transport, post,
ADR Grund- og
lager- og
Specialiseringskursu
maskinførerarbejde s - Tank + Kl. 1
AMU

Transport, post,
ADR Grundkursus lager- og
Vejtransp. af farl.
maskinførerarbejde gods i emb.

Transport, post,
lager- og
ADR Repetition maskinførerarbejde Grundkursus

AMU

AMU

Deltageren kan efter gennemført
uddannelse, og udstedt ADR-bevis,
https://www.ug.dk/uddannelser/a varetage transport af farligt gods i
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr emballager og tanke - med undtagelse af
ansporterhvervene/vejgodstransp gods hørende til klasse 7. Uddannelse og
eksamen gennemføres i henhold til
ort/adr-repetition-grundkursustank-klasse-1
Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
https://www.ug.dk/uddannelser/a Uddannelse i transport af farligt gods i
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr emballager og i tanke eller
ansporterhvervene/vejgodstransp tankcontainere i henhold til ADRort/adr-grund-ogkonventionen.
specialiseringskursus-tank-kl-1
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/grundkompete
nce-chauffoer-gods/adrgrundkursus-vejtransp-af-farl-godsi-emb
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/vejgodstransp
ort/adr-repetition-grundkursus

Grundkurset omfatter uddannelse i
transport af farligt gods i emballager
(undtaget gods, hørende til klasse 1 og
klasse 7) i henhold til ADRkonventionen, enten nationalt eller
internationalt.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47716

3,3

47696

5

47694

3

47706

1,7

Uddannelse i transport af farligt gods i
emballager (stykgods) og tanke, i
henhold til ADR-konventionen.

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Transport, post,
ADR Repetition lager- og
Grundkursus +
maskinførerarbejde Klasse 1

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

https://www.ug.dk/uddannelser/a Uddannelse i transport af farligt gods i
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr emballager (stykgods), inklusive klasse
ansporterhvervene/vejgodstransp 1, i henhold til ADR-konventionen.
ort/adr-repetition-grundkursusklasse-1
AMU

Transport, post,
lager- og
ADR Repetition maskinførerarbejde Grundkursus + Tank AMU

Transport, post,
Befordring af fysisk
lager- og
handicappede
maskinførerarbejde passagerer

Transport, post,
Befordring af
lager- og
handicappede i
maskinførerarbejde ordinær rutetrafik

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/vejgodstransp
ort/adr-repetition-grundkursustank
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/specialbefordri
ng-af-personer/befordr-1

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil-3

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47707

2,3

47714

2,7

48105

2

40883

1

Uddannelse i transport af farligt gods i
emballager (stykgods) og tanke, i
henhold til ADR-konventionen.
Deltageren kan betjene den
bevægelseshæmmedes personlige
hjælpeudstyr, anvende korrekt løfteog bæreteknik.
Deltageren kan assistere
handicappede med deres hjælpemidler
og gennemføre en befordring der er
pålidelig og professionel.

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Transport, post,
Befordring af
lager- og
sygdoms- og
maskinførerarbejde alderssvækkede pas. AMU

Transport, post,
lager- og
Billettering og
maskinførerarbejde kundeservice

AMU

Transport, post,
Dyretransport lager- og
håndtering på
maskinførerarbejde samlesteder

AMU

Transport, post,
lager- og
Dyretransport maskinførerarbejde kompetencebevis

Deltageren kan, efter gennemført
uddannelse, gennem teori om
forskellige handicap, sygdom og
aldring, betjene den handicappedes
https://www.ug.dk/uddannelser/a personlige hjælpeudstyr, anvende
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr korrekt løfte- og bæreteknik og
ansporterhvervene/specialbefordri gennemføre en komfortabel
personbefordring i køretøj.
ng-af-personer/befordr-0
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-ogrutebil/billettering-ogVidereuddannelse for buschauffører.
kundeservice
https://www.ug.dk/uddannelser/a Deltageren kan håndtere og klargøre
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr dyr til lastbiltransport, således at
ansporterhvervene/transport-af- dyrene ikke påføres stress, smerte eller
levende-dyr/dyretransportbeskadigelse.
haandtering-paa-samlesteder
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/transport-aflevende-dyr/dyretransportkompetencebevis

AMU

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

48104

2

45288

3

45867

3

45868

2

Kompetencebevis for chauffører, der
udfører transporter af tamdyr af
hestefamilien eller tamkvæg, -får, geder, -svin eller fjerkræ.

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Transport, post,
lager- og
Efteruddannelse for
maskinførerarbejde erfarne truckførere AMU

Transport, post,
EU-Efteruddannelse
lager- og
for buschauffører maskinførerarbejde oblig. del
AMU

Transport, post,
EU-Efteruddannelse
lager- og
for godschauffører maskinførerarbejde oblig. del
AMU

Transport, post,
Gaffelstabler
lager- og
certifikatkursus A, 5
maskinførerarbejde dage
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/lager-terminalog-logistik/efteruddannelseerfarne-truckfoerere

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil/euefteruddannelse-buschauffoereroblig-del
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/grundkompete
nce-chauffoer-gods/eu-eft-0
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/lager-terminalog-logistik/gaffelstablercertifikatkursus-5-dage

Deltageren kan udføre avanceret løft,
transport og stuvning af forskelligt gods
under vanskelige forhold og under
tidspres.

Buschauffører erhverver den
obligatoriske del af efteruddannelsen jf.
Trafik- og Byggestyrelsens BEK nr. 877
af 08/07/2015 om kvalifikationskrav til
visse førere af køretøjer i vejtransport.

Godschauffører opnår
uddannelsesbevis fra Trafik- og
Byggestyrelsens BEK nr. 877 af
08/07/2015.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

46893

2

40530

3

47848

3

47593

5

Efter uddannelsen kan deltagerne føre
og betjene selvkørende gaffelstablere
samt foretage daglig vedligeholdelse af
gaffelstablere.

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Transport, post,
Gaffeltruck
lager- og
certifikatkursus B, 7
maskinførerarbejde dage
AMU

Transport, post,
lager- og
Godstransport med
maskinførerarbejde lastbil
AMU

Transport, post,
lager- og
Godstransport med
maskinførerarbejde lastbil
AMU

Intensiv
grundlæggende
Transport, post,
kvalifikationsuddann
lager- og
maskinførerarbejde else
AMU

Transport, post,
Introduktion til
lager- og
offentlig
maskinførerarbejde servicetrafik

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/lager-terminalog-logistik/gaffeltruckcertifikatkursus-b-7-dage

Deltagerne kan føre og betjene
gaffeltrucks og selvkørende
gaffelstablere, foretage daglig
vedligeholdelse af gaffeltrucks og
gaffelstablere.

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/vejgodstransp
ort/koersel-med-saettevogn

Kørsel med sættevogn er et enkeltfag, som
giver dig forudsætninger for at køre by- og
landevejskørsel
med tungt lastet sættevogn.

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/grundkompete
nce-chauffoer-gods/godstr-0

Deltageren erhverver kørekort kategori
C jf. gældende myndighedskrav
beskrevet i Justitsministeriets BEK nr.
12 af 10/01/2013 om kørekort.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

47592

7

31863

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/grundkompete
nce-chauffoer-gods/intensivgrundlaeggende-kvaluddannelselastbil

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil-1

47854

30

47855

20

47874

1

Deltageren kan føre køretøjet rationelt
med hovedvægt på sikkerhed jf. Trafik og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af
08/07/2015.

Deltageren kan, på baggrund af sin
indsigt i regelsættene for offentlig
servicetrafik, agere korrekt som
chauffør i denne kørsel.

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

Transport, post,
lager- og
Køreteknik
maskinførerarbejde ajourføring

AMU

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

AMU

Transport, post,
lager- og
Kørsel med vogntog,
maskinførerarbejde kategori C/E
AMU

Førere af køretøjer, der anvendes til
erhvervsmæssig godstransport eller
erhvervsmæssig personbefordring kan,
efter gennemført uddannelse på et af
myndighederne godkendt køreteknisk
anlæg, reagere hensigtsmæssigt i
https://www.ug.dk/uddannelser/a vanskelige og pludseligt opståede
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr situationer og anvende korrekt styre-,
ansporterhvervene/vejgodstransp bremse-, undvige- og afværgeteknik i
disse køretøjer.
ort/koereteknik-ajourfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/a Deltageren kan anvende korrekt styre-,
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr bremse-, undvige- og afværgeteknik.
ansporterhvervene/vejgodstransp
ort/koereteknik-og-ny-teknologi

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/grundkompete
nce-chauffoer-gods/koersel-medvogntog-kategori-ce

Grundlæggende uddannelse for
chauffører, der skal arbejde med
godstransport, hvortil der anvendes
vogntog.

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

42903

1

43962

2

45114

20

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

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

Transport, post,
lager- og
Personbefordring
maskinførerarbejde med bus

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

AMU

Transport, post,
lager- og
Sikkerhedsuddannel
maskinførerarbejde se ved farligt gods AMU
Øvrige
Transport, post,
kurser
lager- og
maskinførerarbejde B/E Trailer kørekort

https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/vejgodstransp
ort/lastsikring-og-stuvning-af-gods
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-ogrutebil/personbefordring-med-bus
https://www.ug.dk/uddannelser/a
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr
ansporterhvervene/lager-terminalog-logistik/sikkerhedsuddannelseved-farligt-gods

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

Deltageren kan, efter gennemført
uddannelse, gennem teori om
kræfternes indvirkning på lastet gods
under transport, udvælge og anvende
det korrekte lastsikringsudstyr, stuve
og surre forskellige godstyper på
lastbiler, påhængsvogne eller andre
køretøjer således, at transporten kan
gennemføres, uden at der opstår
skader på gods eller køretøj eller risiko
for uheld.

45310

3

Deltageren er i stand til at føre stor bus
til erhvervsmæssig personbefordring.

40531

30

45259

1

Udføre arbejdet i henhold til de krav,
der er involveret i udfærdigelse af
transportdokumenter og farligt gods.

Trailerkørekort giver dig ret til at køre
http://www.frisdal1.dk/trailerkoer med stor en trailer, som typisk
ekort/
anvendes af håndværkere.

Erhvervsgruppe
(udfyldes
automatisk)

Kursustitel

Transport, post,
Uheldforebyggelse
lager- og
for
maskinførerarbejde erhvervschauffører

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Type
uddann UGId, link til beskrivelse af kurset på
Evt. kort beskrivelse af kurset (max. 150
Uddannelsesguiden. Bemærk URL
else
tegn)
skal starte med http://
(vælg
fra liste)

AMU

Neuropædagogik
som arbejdsredskab
i pædagogisk
arbejde
AMU

Specialpædagogiske
basisuddannelse
Øvrige
(SPB)
kurser

Tysk - MODUL 1:
Interkulturel
kommunikation

Deltageren kan håndtere manøvrer
med køretøj, der er beregnet til
https://www.ug.dk/uddannelser/a erhvervsmæssig godstransport eller
rbejdsmarkedsuddannelseramu/tr erhvervsmæssig personbefordring som
ansporterhvervene/vejgodstransp fx baglæns kørsel omkring hjørner til
ort/uheldforebyggelselæsseramper og udførelse af korrekte
højresving.
erhvervschauffoerer

https://www.efteruddannelse.dk:4
43/VEUPortal/kursus?kviknrinfo=8
514521718-44859
https://www.ucn.dk/kurser-ogvidereuddannelser/øvrigeuddannelser/specialpædagogiskbasisuddannelsespb/specialpædagogiskbasisuddannelse-spb

https://www.ucn.dk/Files/Billeder/
ucn/Uddannelser/Lærer/ModulerVideregå og-fag/Tysk%20nm%20ende
%20MODUL%201%20uddanne %20Interkulturel%20kommunikati
lse
on.pdf

Kursus
kode
Varigh
Antal
(AMUed ECTS
kode/
dage
modul
nr. )

40065

1

44859

3

Specialpædagogisk basisuddannelse er til
dig, som ønsker at få en teoretisk og
praksisrettet indføring i
specialpædagogikkens metoder, vilkår,
kerneområder og dilemmaer
50
Dette modul arbejder med at definere og
udvikle interkulturel kommunikativ
kompetence med fokus på
tysk i et flersproget og multikulturelt
samfund
50
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