Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2016
Opdateret 27.4.2016. Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang i den erhvervsgruppe, det har stærkest tilknytning til. Kurset kan dog være relevant i flere af erhvervsgrupperne på listen

Kursustitel

Akademisk arbejde

Innovationsledelse Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Kurset giver dig en indsigt og forståelse for praksis og
uddannelse
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-innovation- metoder inden for ledelse af innovative processer
samt indsigt i hvordan man organiserer innovation i
produkt-og-produktion/innovationsledelseakademiuddannelsen-i-innovation-produkt-oghverdagen.
produktion

37592

30

10

Akademisk arbejde

Projektledelse

37427

30

10

Akademisk arbejde

Strategisk salg

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Faget giver dig kompetencer inden for projektledelse
uddannelse
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-innovation- – og styring. Der undervises i (agile) projektformer,
produkt-og-produktion/projektledelseprojektetablering- og mål, projektorganisering,
akademiuddannelsen-i-innovation-produkt-ograpportering, opfølgning, kvalitetssikring,
produktion
budgettering og ressourceallokering.
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Faget ruster dig til at lede og gennemføre salg på
uddannelse
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-international- strategisk niveau. Du får kompetencer til at sælge
handel-og-markedsfoering/strategisk-salgprofessionelt på både BtB- og BtC-markedet, og du
akademiuddannelsen-i-international-handel-oglærer at arbejde med salgsledelse, KAM og
markedsfoering
risikostyring

37611

30

10

Akademisk arbejde

Creative Media
Management
Digitale fortællinger
til mobile platforme

Videregående
uddannelse
Videregående
uddannelse

39079

7

10

8335

7

10

I samspil med
brugerne
Webvideo i
virksomhedens
kommunikation
Projektledelse metode og
værktøjer
Cross Media
Concepts, diplom

Videregående
uddannelse
Videregående
uddannelse

8337

7

10

9784

7

10

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Type
uddannelse

Kursuskode
(AMU-kode/
Varighed - antal dage
modulnr.
etc.)

Erhvervsgruppe

Videregående
uddannelse
Videregående
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset (Url)

Kort beskrivelse af kurset (max 150 tegn)

http://www.dmjx.dk/kurser-ogvidereuddannelse/creative-media-management
http://www.dmjx.dk/kurser-ogvidereuddannelse/digitale-fortaellinger-til-mobileplatforme
http://www.dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse/isamspil-med-brugerne
http://www.dmjx.dk/kurser-ogvidereuddannelse/webvideo-i-virksomhedenskommunikation
http://www.via.dk/efter-ogProjektledelse i byggebranchen
videreuddannelse/udbud/moduler/131016009projektledelse-metoder-og-vaerktoejer
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelse I faget 'cross media concepts' arbejder du med
r/sprogogformidling/e-konceptudvikling
kommunikation på tværs og med at skabe
sammenhængende koncepter, der rammer
målgruppen. Vi arbejder med koncepttankegangen i
felterne marketing, design og e-handel
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Antal ECTS

10

9573

15

5

Akademisk arbejde

Grundlæggende IT- Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Med faget får du viden om begreber og terminologi
sikkerhed
uddannelse
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinden for it-sikkerhed, herunder fortrolighed,
informationsteknologi/grundlaeggende-it-sikkerhed- integritet og tilgængelighed.
akademiuddannelsen-i-informationsteknologi

37543

15

5

Akademisk arbejde

Videregående ITsikkerhed

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Med faget kvalificerer du dig til at anvende forskellige
uddannelse
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-isikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder
informationsteknologi/videregaaende-it-sikkerhed- kryptografi.
akademiuddannelsen-i-informationsteknologi

37544

15

5

Akademisk arbejde

Økonomisk analyse, Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelse Et forløb for dig, der vil kunne forstå komplekse
diplom
uddannelse
r/oekonomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd- problemstillinger inden for økonomistyring og
2-del-regnskab-og-oekonomistyring
regnskabsanalyse. Du lærer at opstille og analysere
regnskaber og nøgletal i virksomheden og får
kompetencer, så du kan arbejde med prisfastsættelse
og budgettering.
3D-BIM
Videregående
Kursus for arbejdsløse arkitekter om kommunikation
uddannelse
og udvikling af arkitektur i 3D og BIM.
BRUGERINDDRAGEL Videregående
Kursus for arbejdsløse akademikere om
SE
uddannelse
brugerinddragelse og designproces i fht. arkitektur og
byggeri.
Kursus for arbejdsløse arkitekter om ”byplanlægning i
BYPLANLÆGGER
Videregående http://aarch.dk/info/studies/professional3 dim.”, der ruster arkitekter til arbejde ved
uddannelse
studies/byplanlaegger/
kommuner og lokalplanafdelinger.
Grafisk Design
Privat
http://futurecompany.dk/grafisk-design-kursus/
Grafisk Design kursus på 6 uge - Undervisning i Adobe
kursus
Photoshop, Illustrator og Indesign.
Prince2 Combi
Videregående
Certificering i Prince2 Foundation og Prince2
uddannelse
Practioner
Grafisk Design
Privat
http://futurecompany.dk/grafisk-design-kursus/
Grafisk Design kursus på 3 uge - Undervisning i Adobe
kursus Udbyder:
Photoshop og Indesign.
Futurecompany
No Dig -planlægning Videregående http://www.via.dk/efter-ogEfteruddannelseskursus i planlægning, projektledelse
og projektledelse
uddannelse
videreuddannelse/udbud/kurser/960116001-no-dig- samt tenikker inderfor opgravningsfrie
opgravningsfrie-metoder
anlægsmetoder, også kaldet No Dig
Scrum i
Videregående http://www.via.dk/efter-ogDeltage i og facilitere Scrum-projekter i både det
projektledelse
uddannelse
offentlige og det private erhvervsliv
videreuddannelse/udbud/moduler/132016926scrum-i-projektledelse
Lav bedre
Privat
http://www.dmjx.dk/kurser-ogmobilvideo
videreuddannelse/lav-bedre-mobilvideo
Youtube - bliv dit
Øvrige kurser www.dmjx.dk
eget nyhedsmedie
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med
Køle- fryse- og
AMU
komfortanlæg
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/instal arbejde med varmepumper
grundlæggende
lation-og-service-inden-vvs-omraadet/koele-fryse(køleteknik 1)
komfortanlaeg-grundlaeggende

8752

15

5

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Bygge- og anlæg
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60
60

60

30
30
15

5

132016926

5

2
2
47139

5

Bygge- og anlæg

Køleteknik,
klargøring og
idriftsætning af
anlæg

Bygge- og anlæg

Køle- fryse- og
AMU
komfortanlæg
optimering og
eftersyn (køleteknik
2)
Installation og
Videregående
dokumentation
uddannelse

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/servic arbejde med varmepumper
e-paa-hvidevare-og-koeleautomatik/koeleteknikklargoering-og-idriftsaettelse

40855

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/instal arbejde med varmepumper
lation-og-service-inden-vvs-omraadet/koele-frysekomfortanlaeg-optimering-og-eftersyn

47140

2

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels På kurset arbejder du med planlægning og
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-iprojektering af el-tekniske boliginstallationer,
energiteknologi/installation-og-dokumentationsoftware til tegning og dokumentation af tekniske
akademiuddannelsen-i-energiteknologi
installationer og normer for teknisk dokumentation.
Installationer og el- Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels På kurset arbejder du med planlægning, projektering,
forsyningsanlæg
uddannelse
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-eldrift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg
installation/installationer-og-el-forsyningsanlaegi mellemspændings- og
akademiuddannelsen-i-el-installation
lavspændingsdistributionsnettet samt el-tekniske
bygningsinstallationer
Bekendtgørelser og Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels På kruset arbejder du med tekniske-,
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-elstandarder
uddannelse
sikkerhedsmæssige- og kvalitetsledelsesmæssige
installation/bekendtgoerelser-og-standarderopgaver som skal kvalificere dig til at arbejde i en
akademiuddannelsen-i-el-installation
autoriseret el-installationsvirksomhed
Bygningsinstallation Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels I faget 'bygningsinstallation' arbejder du med
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-iuddannelse
planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og
energiteknologi/bygningsinstallationvedligeholdelse af el-tekniske bygningsinstallationer.
akademiuddannelsen-i-energiteknologi
Hårdlodning af
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med
kobber og stål til
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/servic arbejde med varmepumper
e-paa-hvidevare-og-koeleautomatik/haardlodningDN13
af-kobber-og-staal-til-dn13

Bygge- og anlæg

Aktuelle
malematerialer og
teknikker

Bygge- og anlæg

Bygningsmaler AMU
Rensning af facader

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktion-mv/aktuellemalematerialer-og-teknikker

Efter uddannelsen har deltagerne opnået et teoretisk
og praktisk kendskab til aktuelle akryl-, plast-,
plastalkyd-, vandig alkyd- og linoliemateiraler, således
at man kan foretage et korrekt valg af materiale og
arbejdsproces i forhold til miljøvenlighed,
produktivitet og givne kvalitetskrav.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan foretage skånsom facadeafrensning
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings-og- med tøris- og lavaanlæg og på baggrund af
automaling-samt-skilteproduktiontilstandsvurdering af facadeunderlaget vælge korrekt
mv/bygningsmaler-rensning-af-facader
rensemetode.
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30
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30

10

15

5

15

5

47306

2

41761

5

47899

2

Bygge- og anlæg

Bygningsmaler Spartling af
vanskelige
overflader

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/bygningsmaler-spartling-af-vanskeligeoverflader

Deltagerne kan vælge korrekte afrensning- og
opbygningsmetoder, teknik og værktøj til spartling og
opretning i forhold til en vurdering af nye og tidligere
malebehandlede indvendige og udvendige overfladers
art og tilstand på forskellige overflader som murede
vægge, beton, gips, bindingsværk, rørvæv mv. i
forhold til givne krav om slutfinish og kvalitet.

44394

2

Bygge- og anlæg

Bygningsmaler Sprøjtespartling
med Airless

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktionmv/bygningsmaler-sproejtespartling-med-airless

Deltagerne kan udføre sprøjtespartel med airless
udstyr og vælge materialer, udstyr, dyser og tryk til de
enkelte sprøjtespartel opgaver, ligesom deltagerne
kan udføre sprøjtespartel med hensigtsmæssige
teknikker og kan sikre, at arbejdet udføres i
overensstemmelse med den ønskede kvalitet.

47898

2

Bygge- og anlæg

Malerens
håndtering af
skimmelvækst og
fugt

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktion-mv/malerenshaandtering-af-skimmelvaekst-og-fugt

46680

2

Bygge- og anlæg

Fuger - udfyldning
med
acrylfugemasse

AMU

40356

0,5

Bygge- og anlæg

Nedrivning - bygge- AMU
og
anlægskonstruktion
er
Nedrivning AMU
materialehåndterin
g

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fugerudfyldning-med-acrylfugemasse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/nedrivning-bygge-oganlaegskonstruktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/nedrivningmaterialehaandtering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/nedrivning-ustabilekonstruktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungere-materialer/grov-ogfinpudsede-overflader-udfoerelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/nedrivning-anvendelse-aflove-og-regler-mv

Deltagerne kan rådgive om forebyggelse af
skimmelvækst samt om afrensning og malebehandling
af overflader, som har været angrebet af fugt og
skimmelsvamp. Deltagerne kan foretage fugtmålinger
og vurdere disse med henblik på at tilrettelægge og
kvalitetssikre malearbejdet.
Deltagerne kan vurdere acrylfugemassens
anvendelighed i.f.t. en given opgave. Deltagerne kan
udføre fugearbejde med acrylfugemasse m.h.t. svind,
vedhæftning og overflade.
Deltagerne kan medvirke ved nedrivning af alle typer
af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om
forskellige konstruktionernes statiske og konstruktive
forhold.
Deltagerne kan medvirke ved nedrivning af alle
forskellige typer af bygge- og anlægskonstruktioner og
håndtere de forskellige materialer sikkerhedsmæssigt
korrekt og iht. gældende regler.
Deltagerne kan medvirke ved demontering og
nedrivning af ustabile konstruktioner, herunder brand og stormskadede bygninger.

45727

5

45642

5

45805

4

Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske
krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre
grov- og finpudsede overflader på murværk af
teglsten, porebeton og letklinkerbeton.
Deltagerne kan, ved nedrivning af bygge- og
anlægskonstruktioner, anvende gældende lovgivning,
regelsæt, anmeldelser og tilladelser, herunder krav
vedr. arbejdsmiljø ved nedbrydning i henhold til
brancheaftale, NMK 96, mellem Miljøministeriet og
Nedbrydningssektionen.

44626

3

45578

3

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Nedrivning ustabile
konstruktioner

AMU

Bygge- og anlæg

Grov- og finpudsede AMU
overflader udførelse

Bygge- og anlæg

Nedrivning anvendelse af love
og regler mv.

AMU
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Bygge- og anlæg

Nedrivning praktisk
tilrettelæggelse

AMU

Bygge- og anlæg

Flisegulve udførelse

AMU

Bygge- og anlæg

Loft- og vægpuds på AMU
rørvæv og brædder udførelse

Bygge- og anlæg

Mosaikfliser på væg AMU
og gulv

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Deltageren kan selvstændigt tilrettelægge den
praktiske udførelse af alle nedrivningsopgaver.

40166

3

47132

2

44622

2

47138

2

Vådrum - udførelse AMU
af vådrumssikring

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegningog-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/vaadrum-udfoerelse-afvaadrumssikring

Deltagerne kan udføre et flisegulv, herunder foretage
en opmåling og en udlægning, som sikrer et både
kvalitativt og æstetisk udseende på det færdige
flisegulv. Deltagerne kan med viden om tunge
gulvkonstruktioner vurdere om en gulvflade er egnet
for fliser, samt udarbejde og gennemføre en løbende
kvalitetssikring.
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske
krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov
pudse vægge og lofter opbygget af brædder med
rørvæv.
Deltagerne kan opsætte/nedlægge mosaikfliser på
vægge og gulve og kan med udgangspunkt i fagets
normer og standarder foretage en opmåling og en
udlægning, som i dialog med kunde sikrer et både
kvalitativt og æstetisk udseende i den færdige
overflade, hvor hensyn til installationer, afløb,
eventuelle dekorationer og åbninger også er
tilgodeset.
Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav udføre
vådrumssikring af let og tungt vådrum efter gældende
love, regler og produktanvisninger og kan vælge
egnede værktøjer og foretage korrekt materialevalg,
der også omfatter afløbstyper og rørføringer med
direkte forbindelse til vådrumssikringen.

47129

2

Vådrum - fliser og AMU
klinker på
vådrumssikr
underlag
Kloakering AMU
Udførelse af
afløbsinstallationer

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan opsætte/nedlægge almindelig
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-ogforekommende fliser og klinker på vådrumssikrede
anlaegsopgaver-i-tungere-materialer/vaadrum-fliser-underlag, og i den forbindelse placere og udføre
og-klinker-paa-vaadrumssikr-underlag
flexsible/elastiske fuger korrekt.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan udføre afløbsinstallationer i jord i
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej plastmaterialerne PVC, PP og PE, fra og med tilslutning
der/kloakering-udfoerelse-af-afloebsinstallationer til hovedkloak, til og med gennembrydning i gulv,
fundament eller ydervæg mod jord i henhold til
gældende bygnings- og arbejdsmiljølovgivning.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan udarbejde afløbsplaner for
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej enfamiliehuse, herunder planlægge og projektere
der/kloakering-afloebsplan-enfamiliehus
afløbsanlæg for spildevand, regnvand og
omfangsdræn med afledning til offentlig
kloakforsyning.

44612

1

46976

16

46974

4

Kloakering Afløbsplan for
enfamiliehus

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/nedrivning-praktisktilrettelaeggelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungere-materialer/flisegulveudfoerelse

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungere-materialer/loft-ogvaegpuds-paa-roervaev-og-braedder-udfoerelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungere-materialer/mosaikfliserpaa-vaeg-og-gulv
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Bygge- og anlæg

TV-inspektion

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/kloakering-tv-inspektion-afafloebsinstallationer

Deltagerne kan anvende tv-inspektionsudstyr i
afløbsinstallationer og vurdere disses fysiske og
driftsmæssige tilstand og på denne baggrund
kalssificere og afrapportere observationerne i et
standardiseret klassificerings- og rapporteringssystem.

41356

4

Bygge- og anlæg

Kloakering - CAD
i.f.m. afløbsplaner

AMU

46975

3

Bygge- og anlæg

Strømpeforing

AMU

47566

3

Bygge- og anlæg

Kloakering AMU
Anvendelse af
lægningsbestemmel
ser

46970

2

Bygge- og anlæg

Kloakering Arbejdsmiljø

46967

2

Bygge- og anlæg

Kloakering AMU
Beregnig af koter,
fald og rumfang mv

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan læse, tegne og redigere CAD-tegninger
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej i sammenhæng med projektering af
der/kloakering-cad-ifm-afloebsplaner
afløbsinstallationer, og kan dermed bidrage med
konstruktive og relevante forslag til aktuelle
afløbsplaner. Deltagerne kan desuden udveksle CADtegninger med byggebranchens interessenter og
kolleger via mail.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan udføre opgravningsfri renovering af
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej afløbsledninger ved hjælp af strømpeforing op til 160
der/kloakering-stroempeforing-af-afloebsledninger mm idiameter. Deltagerne kan foretage nødvendige
forundersøgelser og vurdere behov for spuling før
indføring af strømpen samt vælge godkendte
foringsmaterialer og udføre lovpligtig kvalitetssikring.
Inden kursusstart skal deltagerne have gennemført
lovpligtigt kursus i personlig sikkerhed ved arbejde
med epoxy og isocyanater.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan anvende gældende
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej lægningsbestemmelser ved udførelse af
der/kloakering-anvendelse-afafløbsinstallationer, således at krav til opbygning af
laegningsbestemmelser
ledningsgrav, samt sikring af bygninger og andre
ledninger overholdes.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan håndtere arbejdsmiljøproblemer og
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej varetage opgaver i tilknytning til arbejdsmiljølovens
der/kloakering-arbejdsmiljoe
regler inden for det kloakautoriserede område ud fra
eks. vejledninger og ved inddragelse af
arbejdsmiljøorganisationen.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan beregne koter, fald, anlæg og rumfang
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej i.f.m. planlægning og udførelse af afløbsinstallationer
der/kloakering-beregnig-af-koter-fald-og-rumfang- samt ledningers længde, promillefald, positive og
mv
negative koter, skråningers anlæg mv.

46971

2

Bygge- og anlæg

Kloakering AMU
Opmåling og valg af
afløbsmaterialer

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/kloakering-opmaaling-og-valg-afafloebsmaterialer

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

46973

2

Bygge- og anlæg

Pers. sikkerhed v
AMU
arbejde med epoxy
og isocyanater

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/overfladebehandling/pers-sikkerhed-v-arbejdemed-epoxy-og-isocyanater

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

43996

2

AMU
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Bygge- og anlæg

Spuleoperatør

AMU

Bygge- og anlæg

Vejen som
arbejdsplads

AMU

Bygge- og anlæg

Kloakering Afløbssystemers
formål og
indretning

AMU

Bygge- og anlæg

Kloakering Dræning af
bygværker

AMU

Bygge- og anlæg

Kloakering - KS af
AMU
afløbsinstallationer

Bygge- og anlæg

Montering af
rottespærrer

AMU

Bygge- og anlæg

Forskalling udførelse af enkle
løsninger

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan vurdere opbygningen af en
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej afløbsinstallation, herunder dræn, udskillere,
bundfældnings- og samletanke mhp. at vælge korrekt
der/kloakering-spuleoperatoer
udstyr til lovpligtig rensning og vedligehold af
afløbsledninger for hus- og industrispildevand.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegn afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med
inger/vejen-som-arbejdsplads-certifikat
vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er
underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre
korrekt afmærkning af stationære og bevægelige
vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden
både for sig selv og kolleger som for andre
trafikanters.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan medvirke ved udførelse af afløbsanlæg
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej p.b.a. kendskab til afløbssystemers formål og
der/kloakering-afloebssystemers-formaal-ogindretning samt kan vælge afløbssystem ud fra viden
indretning
om bygværkers og renseanlægs indretning,
anvendelse og rensningsprocesser.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan installere drænsystemer af plast
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej indenfor det kloakautoriserede område ved
der/kloakering-draening-af-bygvaerker
anvendelse af gældende drænnorm og tage højde for
forskellige jordbunds- og grundvandsforhold, så
fugtskader og fugtgener undgås.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan på baggrund af viden om
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej autorisationslovens krav til godkendte
der/kloakering-ks-af-afloebsinstallationer
kvalitetsstyringssystemer og den særlige
tilsynsordning for autoriserede virksomheder udføre
kvalitetssikring af afløbsinstallationer.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan installere, drive og vedligeholde alle
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej forekomne typer af rottespærrer, der opfylder
der/kloakering-montering-af-rottespaerrer
Bygningsreglementets krav til præfabrikerede
materialer i afløbsinstallationer iht. til gældende dansk
lovgivning. Uddannelsen opfylder uddannelseskravet
om opsætning af rottespærrer i Miljøministeriets
bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af
rotter, med tilhørende ændringer.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan foretage materialeopmålinger og
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-ogfremstille traditionel forskalling til normalt
montagebyggeri/forskalling-udfoerelse-af-enkleforekommende forskallingsopgaver inden for
loesninger
betonkonstruktioner med baggrund i viden om
betontryk samt diagrammer og tabeller til
bestemmelse af trædimensioner m.v.
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48047

2

47136

2

46968

1

46969

1

46972

1

47744

1

45163

5

Bygge- og anlæg

Nivellering

AMU

47665

5

Armering udarbejdelse af
klippe- og
bukkelister
Grundlæggende
faglig matematik

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan udføre nivellerings- og
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej afsætningsopgaver inden for bygge- og
anlægsbranchen med relevante nivellerings- og
der/nivellering
laserinstrumenter. Deltagerne kan udføre nivelleringsog 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.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan selvstændigt udarbejde klippe- og
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-ogbukkelister til fremstilling af armering, og selvstændigt
montagebyggeri/armering-udarbejdelse-af-klippe- planlægge en armeringsopgaves gennemførelse.
og-bukkelister
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk- inden for grundlæggende faglig matematik med
faelleskatalog/grundlaeg-1
henblik på løsning af opgaver i branchen eller i
forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.

Bygge- og anlæg

45159

3

45347

3

Bygge- og anlæg

Slap armering udførelse af enkle
opgaver

45161

3

Bygge- og anlæg

Grundlæggende
faglig regning

45215

2

Bygge- og anlæg

Mindre
blandeanlæg mørtel og beton

43548

1

Bygge- og anlæg

Kvalitet, sikkerhed
og miljø

Bygge- og anlæg

Tagdækning lægnig af SBSpapper

Bygge- og anlæg

Tagdækning Vandrette og
lodrette flader

Deltagerne kan udføre enkle armeringsopgaver i
konstruktioner med slap armering, eksempelvis i
fundamenter, vægge, søjler, bjælker og dæk, ud fra
viden om jernbetonens hovedegenskaber, træk- og
trykforhold, normkrav for armeringstyper,
betondæklag, stødlængder og forankring.
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk- inden for grundlæggende faglig regning med henblik
faelleskatalog/grundlaeg-0
på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse
med erhvervsrettet voksenuddannelse.
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan i forbindelse med bygge- og
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-oganlægsarbejde anvende mindre blandeanlæg til
montagebyggeri/mindre-blandeanlaeg-moertel-og- blanding af mørtel og/eller beton.
beton
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels På kurset arbejder du med kvalitet, kvalitetssikring og
uddannelse
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-ikvalitetsstyring, miljø og miljøledelse, arbejdsmiljø
energiteknologi/kvalitet-sikkerhed-og-miljoesamt sikkerhed og trivsel.
akademiuddannelsen-i-energiteknologi
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan udføre lægning af SBS-papper på
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning- tagkonstruktioner i ht. foreliggende tegninger og
olign-med-tagpap-membraner-ogtekniske beskrivelser, så gældende kvalitetskrav
folier/tagdaekning-laegning-af-sbs-papper
overholdes.
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan udføre mekanisk fastgjort tagdækning
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning- på vandrette og lodrette flader udfra en
olign-med-tagpap-membraner-ogfastgørelsesplan, således at gældende kvalitetskrav
folier/tagdaekning-vandrette-og-lodrette-flader
overholdes.

Bygge- og anlæg

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/slap-armering-udfoerelse-af-enkleopgaver
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15

45385

5

40487

5

5

Bygge- og anlæg

Køleisolering/celleg AMU
ummi Tstk

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af- selvstændigt udføre isolering af køleanlæg og andre
installationer med cellegummi i ht. tegninger og
tekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegummi-t-stk
beskrivelser.

41918

4

Bygge- og anlæg

Køleisolering/celleg AMU
ummi

41917

4

Bygge- og anlæg

Teknisk
AMU
brandisolering Ventilationskanaler

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegummie
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/teknisk-brandisoleringventilationskanaler

46666

4

Bygge- og anlæg

Teknisk isolering,
PVC-folie

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af- isolering af enkle forekommende installationer med
PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at
tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-pvc-folie
træffe de korrekte sundheds- og
sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

41914

4

Bygge- og anlæg

Teknisk isolering,
AMU
PVC-folie, specielle
afslutn.

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af- isolering af enkle forekommende installationer med
tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-pvc-folie-specielle- PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at
afslutn
træffe de korrekte sundheds- og
sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

41915

4

Bygge- og anlæg

Affaldshåndtering
og -sortering på
byggepladsen

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/affaldshaandtering-ogsortering-paa-byggepladsen

47464

3

Bygge- og anlæg

Anvendelse af
bygge- og
anlægstegninger

AMU

45542

3

Bygge- og anlæg

CAD - 2D på
byggepladsen

AMU

Deltagerne kan indsamle, sortere og bortskaffe affald
fra byggepladsen under hensyn til love og regler samt
ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske
betragtninger, så der i den daglige drift er fokus på
bæredygtig anvendelse og opbygning af en
ressourcebesparende kultur.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan anvende tegningsmateriale med
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-ogtilhørende beskrivelser inden for bygge- og
anlaegsopgaver-i-tungere-materialer/anvendelse-af- anlægsområdet som grundlag for udførelse af deres
bygge-og-anlaegstegninger
arbejde og på baggrund af viden om tegningernes
opbygning og udformning.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan udveksle CAD-tegninger med
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/projektering- byggebranchens projekterende udøvere via mail og
sagsbehandling-regnskab-og-teknisk-salg/cad-2d- Internet og kan håndtere og anvende CAD-tegninger i
paa-byggepladsen
byggeprocessen, samt anvende BIPS lagstruktur ved
udarbejdelse af relevante arbejdstegninger.

40340

3

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen
selvstændigt udføre isolering af enkle køleinstallationer med cellegummi.
Deltagerne kan sikre, at såvel isoleringsmaterialer som
montering af brandisolering af ventilationskanaler
overholder gældende standarder, normer og
forskrifter fra leverandører, ligesom deltagerne kan
montere brandisolering i forhold til DBI´s norm
omkring brand-, flamme- og røgspjæld og etablere
brandlukninger i murgennemføringer, der overholder
krav til brandmodstandsevne.
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Bygge- og anlæg

Beregning af
isoleringstykkelser

AMU

Bygge- og anlæg

Tagdækning Lægning af APPpapper

AMU

Bygge- og anlæg

Tagdækning Sikkerhed ved
bitumen og
asfaltmat.

AMU

Bygge- og anlæg

Teknisk isolering,
kanalisolering

AMU

Bygge- og anlæg

Teknisk isolering,
pap og lærred

AMU

Bygge- og anlæg

Brand, tætning af
AMU
installationsgennem
føringer

Bygge- og anlæg

Brandforanstaltning AMU
er ved
tagdækkerarbejde

Bygge- og anlæg

Køleisolering,
anlægskendskab

AMU

Bygge- og anlæg

Rulle- og
bukkestillads opstilling mv.

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan, ud fra oplyste
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af- isoleringsspecifikationer på en isoleringsopgave,
beregne isoleringstykkelsen ved brug af tabeller og
tekniske-anlaeg/beregning-af-isoleringstykkelser
edb-programmer.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan udføre lægning af APP-papper på
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning- tagkonstruktioner og kan i den forbindelse sikre, at
gældende kvalitetskrav overholdes ved udførelse af
olign-med-tagpap-membraner-ogafslutninger ved gennembrydninger og inddækninger.
folier/tagdaekning-laegning-af-app-papper

44434

2

47221

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekningolign-med-tagpap-membraner-ogfolier/tagdaekning-sikkerhed-ved-bitumen-ogasfaltmat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/teknisk-isolering-kanalisolering

Uddannelsen opfylder uddannelseskravet vedr.
sikkerhed med tagdækning med bitumen og
asfaltmaterialer i henhold Arbejdstilsynets
bekendtgørelse nr.1088 af 28. november 2011 med
tilhørende bilag om kvalifikationskrav.
Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre
isolering af enkle forekommende installationer med
PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at
træffe de korrekte sundheds- og
sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

47200

2

41913

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af- isolering af enkle forekommende installationer med
tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-pap-og-laerred
PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at
træffe de korrekte sundheds- og
sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

41912

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/sikrin
gs-og-alarmteknik/brand-taetning-afinstallationsgennemfoeringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekningolign-med-tagpap-membraner-ogfolier/brandforanstaltninger-ved-tagdaekkerarbejde

40747

1

45140

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af- selvstændigt udføre isolering af enkle køleintekniske-anlaeg/koeleisolering-anlaegskendskab
stallationer med cellegummi.

41916

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta andre opstille, ændre og nedtage rulle- og
ge/rulle-og-bukkestillads-opstilling-mv
bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse
stilladstyper i henhold til Arbejdstilsynets
bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004
"Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
anvendelse af tekniske hjælpemidler".

45566

1

Deltageren kan selvstændigt udføre
myndighedskrævende brandtætninger af alle former
for installationsgennemføringer i brandadskillelser,
efter gældende love og regler.
Deltagerne kan udføre varmt tagdækkerarbejde
brandteknisk korrekt, samt vurdere de mulige farer og
de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved
udførelse af varmt arbejde.
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Bygge- og anlæg

Sikkerhed ved
AMU
udførelse af teknisk
isolering

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/sikkerhed-ved-udfoerelse-afteknisk-isolering

Bygge- og anlæg

Svejsning af
rørsystemer i plast

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/instal
lation-og-service-inden-vvs-omraadet/svejsning-afroersystemer-i-plast

Bygge- og anlæg

Eftersyn og service AMU
af fjernvarmeanlæg

Bygge- og anlæg

Indreg. af
fjernvarme og
brugsvand i
etageejendom

Bygge- og anlæg

Varmepumpeinstall AMU
ation

Bygge- og anlæg

Installation af
AMU
mindre
biomassekedler og
ovne

Bygge- og anlæg

Installation af
solvarmeanlæg

Bygge- og anlæg

Energitjek, tekniske AMU
installationer

Bygge- og anlæg

Fejlfinding på
AMU
eltekniske
komponenter i vvsinsta

AMU

AMU

AMU

Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre
isolering af enkle forekommende installationer med
PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at
træffe de korrekte sundheds- og
sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

41909

1

Deltageren har teoretisk viden og praktiske
færdigheder til at udføre plastsvejsning på
rørsystemer i overensstemmelse med gældende
DS/EN standarder og kvalitetsmål. Ved uddannelsens
afslutning kan der efter gældende DS/EN standarder
udstedes certifikat benævnt 'RØR' til svejsning af
trykløse plastrør.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan udføre eftersyn, kontrol og service på
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/instal mindre fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og
lation-og-service-inden-vvs-omraadet/eftersyn-og- mindre ejendomme.
service-af-fjernvarmeanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan beregne, dimensionere,
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/instal funktionsafprøve, fejlfinde og udføre service på varme
og brugsvandsanlæg i etageejendomme, samt
lation-og-service-inden-vvs-omraadet/indreg-affjernvarme-og-brugsvand-i-etageejendom
udarbejde drift- og brugervejledning til kunden.
Endvidere kan deltageren vejlede kunden om korrekt
valg af energisystem og energioptimering af anlægget.

41981

10

44977

7

45892

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Varmepumpe, energi, energimærkning, luft til luft, VE
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/instal direktiv, luft til vand, gulvvarme, radiator, jordslanger,
lation-og-service-inden-vvsjordvarmeanlæg,
omraadet/varmepumpeinstallation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan ud fra en grundlæggende viden om
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/instal gældende relevant lovgivning, samt viden om miljø og
lation-og-service-inden-vvs-omraadet/installation-af-sikkerhed installere mindre biobrændselsanlæg.
mindre-biomassekedler-og-ovne
Deltageren kan endvidere vurdere om
biobrændselsanlæggets tilslutninger og
sikkerhedsudstyr er foretaget korrekt.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Korrekt installation af mindre termiske solvarmeanlæg
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/instal til brugsvandsopvarmning samt kombinerede anlæg til
lation-og-service-inden-vvs-omraadet/installation-af-brugsvands- og boligopvarmning.
solvarmeanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan foretage et energitjek med henblik på
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni at opnå energibesparelser inden for el, vand, varme og
ngers-el-installationer-ogventilation i bygninger, hvori der indgår tekniske
antennemontage/energitjek-tekniske-installationer installationer.

47545

4

47547

3

47546

3

40573

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan udføre funktionskontrol og fejlretning
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/instal på eltekniske komponenter i energianlæg.
lation-og-service-inden-vvs-omraadet/fejlfindingpaa-eltekniske-komponeneter-i-vvs-insta

42036

2
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Bygge- og anlæg

Energiservice,
tekniske
installationer

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan vejlede kunder og driftspersonale med
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni henblik på at opnå energibesparelser inden for el,
vand, varme og ventilation i bygninger til beboelse og
ngers-el-installationer-ogmindre institutioner.
antennemontage/energiservice-tekniskeinstallationer
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels På kurset får du en viden om fødevareproduktion i
uddannelse
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-processtor skala – herunder konservering og sikkerhed. Du
laboratorie-ogbliver bl.a. i stand til i en struktureret sammenhæng at
foedevareteknologi/foedevareteknologitilegne dig ny viden om fødevareproduktion og
akademiuddannelsen-i-proces-laboratorie-ogfødevareteknologi
foedevareteknologi
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Faget giver viden om økologiske varer og
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk grundholdninger samt forudsætninger for at tilberede
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine- mad og sammensætte menuer i det økologiske
og-catering/det-oekologiske-koekken
køkken.
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan efter uddannelsen efterleve gældende
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk lovgivning vedrørende fremstilling, opbevaring og salg
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine- af fødevarer samt personlig hygiejne og
og-catering/foedevarehygiejne-og-egenkontrol
produktionshygiejne. Der arbejdes desuden med de
overordnede principper for egenkontrol, systematisk
overvågning og problemløsning ved konstaterede
uregelmæssigheder.

Hotel og
restauration

Fødevareteknologi

Hotel og
restauration

Det økologiske
køkken

Hotel og
restauration

Fødevarehygiejne
og egenkontrol

Hotel og
restauration

Menusammensætni AMU
ng

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/menusammensaetning

Hotel og
restauration

Gastronomi uden
fødevareallergi

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstill-1

Hotel og
restauration

Ressourcekøkkenet - AMU
bæredygtig
madfremstilling

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/ressourcekoekkenet-baeredygtigmadfremstilling

Hotel og
restauration

Sundere valg på
menukortet

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/sundere-valg-paa-menukortet

AMU

Deltageren kan sammensætte en menu ud fra
virksomhedens sortiment i forhold til tilberedning og
anretning, farve, udseende, sæson og pris. Der lægges
vægt på madens ernæringsmæssige indhold og
sammensætning.
Deltageren vil få viden om, hvilke fødevarer, der oftest
giver allergiske reaktioner - hvordan man kan erstatte
disse ingredienser med andre fødevarer, så retten
stadig er gastronomisk indbydende og velsmagende.
Deltageren vil kunne informere gæster om de
allergener, der er i retterne på menuen, og kunne
opfylde loven om mærkning af fødevarer.
Deltageren kan minimere køkkenets madspild ved at
planlægge madproduktionen i et bæredygtigt
perspektiv. Der er fokus på passende
portionsstørrelser, justering af indkøb, minimering af
madspild og optimal udnyttelse af råvaren. Deltageren
kan genanvende overproduktion i ny madfremstilling
eller i et forrådslager.
Deltageren kan sammensætte sundere retter med
sæsonens næringsrige råvarer og vurdere sundheden i
egne retter. Deltageren kan udvikle retter der tager
hensyn til gældende næringsstofanbefalinger, lave
næringsberegning af egne retter og formidle det
sundere valg i menukortet på inspirerende måde.
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40633

1

37417

30

30265

5

47481

4

44603

4

48138

2

48022

2

48032

2

10

Hotel og
restauration

Årstiden grønt til
retter med næring
og smag

Deltageren kan kreativt fremstille velsmagende og
æstetiske madretter af årstidens udvalgte grøntsager
og frugter. Deltageren kan klargøre og tilberede
grøntsager og frugter så næringsstofferne bedst
muligt bevares samt næringsberegne de fremstillede
madretter.

47730

2

Hotel og
restauration

Salgspsykologi og
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
grundlæggende salg uddannelse
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-international- Find det rigtige job-og få hjælp til at sælge dig selv til
handel-og-markedsfoering/salgspsykologi-ogjobsamtalen.På kurset tager vi udgangspkt. i din egen
grundlaeggende-salg-akademiuddannelsen-ipersonprofil og bl.a. adfærd og kommunikation til fsk.
international-handel-og-markedsfoering
kundetyper.

37610

30

10

Hotel og
restauration

Service

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Formålet med kurset er at give dig en forståelse af
uddannelse
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-international- grundlæggende service og kompetence til at agere i
forhold til forskellig serviceadfærd, tilpasse egen
handel-og-markedsfoering/serviceakademiuddannelsen-i-international-handel-ogadfærd og kommunikation til forskellige
kunder/borgere
markedsfoering
Almen
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan arbejde efter gældende regler og
fødevarehygiejne
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk lovgivning om fødevarehygiejne. Deltageren kan
for F/I
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine- anvende principper om egenkontrol og risikoanalyse
og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi
samt påpege kritiske punkter. Deltagerne kan anvende
viden om mikroorganismers til at hæmme
mikroorganismers udvikling samt efterleve
principperne for god personlig hygiejne og
produktionshygiejne.
Almen
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan arbejde efter gældende regler og
fødevarehygiejne
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk lovgivning om fødevarehygiejne. Deltageren kan
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine- anvende principper om egenkontrol og risikoanalyse
og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi
samt påpege kritiske punkter. Deltagerne kan anvende
viden om mikroorganismers til at hæmme
mikroorganismers udvikling samt efterleve
principperne for god personlig hygiejne og
produktionshygiejne.
Servering og
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Uddannelsen giver kompetence til at vejlede ved
gæstebetjening ved
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk planlægning og bestilling af selskaber. Deltageren kan
selskaber
oedbranchen/reception-servering-oggennemføre selskabsservering og afviklingen.
service/servering-og-gaestebetjening-ved-selskaber Deltageren kan klargøre lokaler til selskaber og udføre
kreativ opdækning samt følge op på arrangementet
med hensyn til afregning og evaluering med gæsten.

37748

15

5

45902

5

45818

3

42911

3

Hotel og
restauration

Hotel og
restauration

Hotel og
restauration

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/aarstiden-groent-t
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Hotel og
restauration

Service og
AMU
gæstebetjening ved
konferencer

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-ogservice/service-og-gaestebetjening-ved-konferencer

Hotel og
restauration

Kommunikation i
serviceorienteret
gæstebetjening

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-ogservice/kommunikation-i-serviceorienteretgaestebetjening

Hotel og
restauration

Rundt om konflikter AMU
med gæsten

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/rundtom-konflikter-med-gaesten

Hotel og
restauration

Salg og service i
gæstebetjening

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/salgog-service-i-gaestebetjening

Hotel og
restauration

Takt og tone i
gæstebetjeningen

AMU

Hotel og
restauration

Introduktion til
førstehjælp på
jobbet
Maskinteknologi,
industri

Jern, metal, auto,
industri

ddannelsen giver kompetence til at vejlede og rådgive
om sammensætning af kursus- og konferencemenu
med tilhørende drikkevarer. Deltageren kan
kommunikere med virksomhedens forskellige
afdelinger for optimal planlægning og effektiv
afvikling af konferencer samt indfri gæsters
forventninger til indretningen af lokaler til forskellige
arrangementer. Deltageren kan foretage afrydning
samt følge op på arrangementet med hensyn til
afregning og evaluering med gæsten
Deltagerne vil kunne kommunikere og anvende sit
kropsprog i en serviceorienteret gæstebetjening, så
gæsten føler sig velkommen og får en god oplevelse.
Deltagerne vil kunne anvende kommunikative
redskaber til afdækning af gæstens forventninger,
ønsker og behov.
Deltageren kan i gæstebetjeningen via sin personlige
fremtræden udvise konfliktdæmpende adfærd og
fremme en anerkendende kommunikation i en
konfliktsituation. Deltageren kan i situationen
håndtere konflikt med gæsten i konfliktens forskellige
faser og samtidig udvise serviceminded adfærd.

42909

3

46691

2

47520

1

Deltageren kan anvende anerkendende
kommunikation til at fremme virksomhedens salg og
service ved etablering af god og nærværende kontakt
med gæsten. Deltageren kan anvende forskellige salgsog servicemetoder i gæstebetjeningen, der fremmer
opbygningen af virksomhedens gæsterelation.

47692

1

48011

1

42730

0,4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Rigtig fremtoning og god omgangstone er en naturlig
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk del af fagligheden i professionel gæstebetjening af
oedbranchen/reception-se-0
danske såvel som udenlandske gæster. Professionel
gæstebetjening indbefatter ligeledes kompetencen til
at anvende psykologiske værktøjer til at give den
enkelte gæst personlig service, til at kunne udvise
diskretion og empati samt kunne håndtere
fortrolighed.
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne er orienteret om og har elementære
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge færdigheder i nødflytning,livreddende førstehjælp og
t/introduktion-til-foerstehjaelp-paa-jobbet
alarmering.
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Kurset giver dig viden om matematiske og fysiske
uddannelse
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-automation-begreber, teorier, principper og metoder, indenfor
og-drift/maskinteknologi-industriautomation samt El-tekniske begreber, teorier,
akademiuddannelsen-i-automation-og-drift
principper og metoder, der anvendes indenfor
automation
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30

10

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Sikkerhed

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Kurset klæder dig på til at dimensionere elektriske
uddannelse
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-automation-installationer på mindre automatiske enheder og
håndtere el-teknisk materiel
og-drift/sikkerhed-akademiuddannelsen-iautomation-og-drift
Fræsning
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter gennemført uddannelse har deltagerne en
Emnefremstilling
grundlæggende teoretisk og praktisk viden om de
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/fraesning-emnefremstilling
krav, der stilles til opspænding, opretning samt brug af
hjælpeudstyr til fremstilling af mindre komplekse
emner på en universal, manuel fræsemaskine.
Deltagerne kan endvidere handle sikkerheds- og
miljømæssigt korrekt i de sammenhænge,
uddannelsen omhandler.
Manuel måle- og
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Manuel måle og bearbejdningsteknik.
bearbejdningsteknik
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/manuel-maale-ogbearbejdningsteknik
Avancerede
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Drejeopgaver på konventionel drejebænk med emner
opspændingsmetod
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel opspændt i firklo, på glatplan, vinkelplan, samt som
er drejning
ser/spaantagende-metalindustri/avanceredepatron og pinolarbejde med fast- og medfølgende
opspaendingsmetoder-drejning
brille.
CAM drejning
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer at lave og justere emnegeometrier i CAMdannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel systemet samt generere værktøjsbaner til CNC
ser/spaantagende-metalindustri/cam-drejning
drejning og c-akse bearbejdning. Du lærer også at
simulere CNC bearbejdning på PC
CAM drejning med AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du kan importere filer fra et 2D CAD-system til CAMC-akse
systemet, udføre verifikation samt rette fejlgeometri.
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-drejning-med-c-akse
Du kan anvende CAM-systemets editeringsmuligheder
og vælge korrektet bearbejdsningsdata til færdigt CNCprogram
CAM fræsning (2D) AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer at konstruere og justere emnegeometrier i
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel CAM-systemet til CNC fræsemaskine. Du lærer også at
ser/spaantagende-metalindustri/cam-fraesning-2d lave værktøjsbaner og simulere CNC fræsning på PC

Jern, metal, auto,
industri

CAM fræsning (2D) AMU
på CAD-filer

Jern, metal, auto,
industri

CAM fræsning (3D) AMU

Jern, metal, auto,
industri

CAM fræsning med AMU
dobbeltkrumme
overflader

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du kan anvende CAM-systemets editeringsmuligheder
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogog indlægge korrekte bearbejdningsdybder (Z-akse).
vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-2d-paa-cad-filer Du kan fastlægge korrekte bearbejdningsdata til den
valgte 2D geometri under hensyn til emnets
maskinstabilitet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du kan importere 3D CAD-konstruktioner (partsfiler)
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogtil CAM-system. Du kan ud fra max. 3 valgte akser
vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-3d
vælge korrekte bearbejdningsmønstre/data samt
fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en
CNC maskine
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du kan importere 3D CAD-konstruktioner til CAMdannelseramu/metalindustrien/maskin-ogsystem. Du kan vælge korrekte
vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-medbearbejdningsmønstre/data til bearbejdning af
dobbeltkrumme-overflader
dobbeltkrumme overflader samt fremstille enkle 3D
volumenmodeller på en CNC maskine
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44818

15

45592

10

45184

5

47440

5

47441

5

47443

5

47444

5

47445

5

47446

5

5

Jern, metal, auto,
industri

CAM fræsning,
flerakset
bearbejdning
bearbejdning

AMU

Jern, metal, auto,
industri

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

Jern, metal, auto,
industri

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

Jern, metal, auto,
industri

CNC drejning,
programmering
med cyklus/dialog

Jern, metal, auto,
industri

Du kan konvertere data mellem CAM-systemer og
foretage aksevalg til specificeret, flerakset
bearbejdningsopgave. Du kan programmere TCP og
koordinatrotation og nulpunktsforskydning af 4. og 5.
akse i CNC fræsemaskine
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer ud fra arbejdstegninger at planlægge et
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogkonkret produktionsforløb og udarbejde
vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-med-c-akse-2opstillingsinstruktioner og
sidet
kontrolspecifikationsskemaer. Du får viden om
grundlæggende c-akse fræseteknik, nøgleflader og
sekskant
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer om spåndannelse og materialeegenskaber og
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogkan fremstille komplekse emner på CNC-drejebænk
vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-med-c-aksemed integreret C-akse. Herunder bearbejdning aksialt
og radialt med roterende værktøjer
avanceret-2-sidet

47447

5

47454

5

47455

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programmeringmed-cyklusdialog

47452

5

CNC drejning,
programmering og
opstilling, 1-sidet

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-drejningprogrammering-og-opstilling-1-sidet

47451

5

Jern, metal, auto,
industri

CNC drejning,
programmering og
opstilling, 2-sidet

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programmeringog-opstilling-2-sidet

47453

5

Jern, metal, auto,
industri

CNC fræsning, 4AMU
akset
bearbejdning/progr
ammering

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-4-aksetbearbejdningprogrammering

47417

5

Jern, metal, auto,
industri

CNC fræsning, enkel AMU
programmering og
bearbejdning

47413

5

Jern, metal, auto,
industri

CNC fræsning,
opspænding og
flersidet
bearbejdning

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesningenkel-programmering-og-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-opspaending-ogflersidet-bearbejdning

47416

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-fraesning-fleraksetbearbejdning

Du lærer at programmere emne konturer på 2-akset
CNC drejebænk og kan udføre enkel fejlfinding og
korrigere programfejl på udarbejdede CNC
programmer. Du kan ud fra materialekendskaber
foretage valg af skærende værktøj
På kurset lærer du at udarbejde og afprøve enkle ISO
CNC programmer til drejeemner, opsætte og opmåle
værktøjer, udlægge emnenulpunkt, fremstille emner
på CNC drejebænk samt genstarte efter driftstop
(programstart).
Du lærer at programmere og fremstille komplekse
emner på 2-akset CNC produktionsdrejebænk
herunder udarbejde optimal operationsrækkefølge til
2-sidet bearbejdning. Du kan fejlfinde og optimere
udarbejdede CNC programmer
Du kan optimere CNC programmer til fræsning af
komplekse emner med 4 akser, hvor der indgår
spiralfræsning, tandhjulsfræsning samt hulmønstre
om roterende 4.-akse. Du får grundlæggende viden
om 4.-akse fræseteknik
På kurset lærer du at beregne koordinater og
programmere enkle emnekonturer på PC. Du lærer
også at indlæse, simulere og afprøve enkle CNCprogrammer på en CNC fræsemaskine
Du kan udarbejde optimal operationsrækkefølge til
flersidet bearbejdning på 3-akset CNC fræsemaskine.
Du kan skifte til korrekt opspændingsudstyr, opmåle
emnenulpunkt samt klargøre, opstille og opmåle
værktøjer manuelt
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Jern, metal, auto,
industri

CNC fræsning,
programmering og
opstilling, 2-sidet

AMU

Jern, metal, auto,
industri

CNC plan- og
profildrejning,
programmering

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Emnetegning i CAD, AMU
assembly med 2-4
parter

Jern, metal, auto,
industri

Emnetegning i CAD, AMU
assembly med mere
end 4 parter

Jern, metal, auto,
industri

Fræsning delehoved AMU

Jern, metal, auto,
industri

Ind/udvendig
gevindskæring på
drejebænk

Jern, metal, auto,
industri

Operatør ved bore AMU
og
gevindskæreprocess
er
Operatør ved
AMU
konventionel
maskindrejning

Jern, metal, auto,
industri

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Operatør ved
konventionel
maskinfræsning

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Opspændingsmetod AMU
er, Drejning

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-programmeringog-opstilling-2-sidet

Du kan udføre 2-sidet bearbejdning på CNC
fræsemaskine, programmere emnekonturer med
skrub og slet bearbejdning med ISO-, cyklus- og
dialogprogrammeringsfaciliteter samt udarbejde
procesbeskrivelse til fremstilling af fræseemne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud På kurset lærer du med udgangspunkt i givne
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel bearbejdningsdata at beregne koordinater og
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-plan-ogprogrammere enkle emnekonturer på PC. Du lærer
profildrejning-programmering
også at indlæse, simulere, afprøve og justere enkle
CNC-programmer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer at anvende CAD tegneprogrammets basale
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel funktioner til at tegne og tilpasse simple solider med
ser/spaantagende-metalindustri/emnetegning-i-cad- huller og rejfninger. Du lærer også at lave og målsætte
introduktion
arbejdstegninger i 2D ud fra 3D solider
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer at konstruere egen assembly bestående af
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogmere end 4 parter og fremstille en
vaerktoejsomraadet/emnetegning-i-cad-assembly- samlingsvejledning/animation af emnets funktion.
med-mere-end-4-parter
Herunder at målsætte GPS arbejdstegninger
indeholdende datumsystem samt form- og
positionstolerancer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter gennemført uddannelse kan deltageren udføre
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogkomplekse, praktiske opgaver på universal, manuel
vaerktoejsomraadet/fraesning-delehoved
fræsemaskine. Desuden kan deltagerne selvstændigt
beregne og udføre grundlæggende delehovedopgaver.
Deltagerne kan endvidere handle sikkerheds- og
miljømæssigt korrekt i de sammenhænge,
uddannelsen omhandler.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Gevindskæring i stål og metaller på konventionel
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel drejebænk
ser/spaantagende-metalindustri/indudvendiggevindskaering-paa-drejebaenk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Betjening af søjleboremaskine og
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel gevindskæreapparat.
ser/spaantagende-metalindustri/operatoer-vedbore-og-gevindskaereprocesser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan udføre drejeoperationer på
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel konventionel drejebænk
ser/spaantagende-metalindustri/operatoer-vedkonventionel-maskindrejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Maskinfræsearbejde i stål og metaller på universal
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel fræsemaskine.
ser/spaantagende-metalindustri/operatoer-vedkonventionel-maskinfraesning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Udboring og emneopspænding i bløde bakker i 3dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel bakket centrer patron.
ser/spaantagendemetalindustri/opspaendingsmetoder-drejning
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47415

5

47450

5

47425

5

47429

5

44819

5

45185

5

45176

5

45178

5

45177

5

45181

5

Jern, metal, auto,
industri

Produktions- og
proceskapabilitet

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Indgrebsregler for proceskontrol (SPC).
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/metrologi-i-metalindustrien/produktions-ogproceskapabilitet

45203

5

Jern, metal, auto,
industri

Præcisionsdrejning AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Drejeoperationer med særlig vægt på præcision.
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagendemetalindustri/praecisionsdrejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer at udføre kontrolmålinger af emner med
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel stilbart kontrolværktøj (skydelære, mikrometerskrue,
ser/metrologi-i-metalindustrien/praecisionsmaaling- mikrometer spærmål, trepunktsmåler, diatest samt
med-stilbart-kontrolvaerktoej
mikrokator/finviser).

45182

5

Jern, metal, auto,
industri

Præcisionsmåling
med stilbart
kontrolværktøj

AMU

47432

5

Jern, metal, auto,
industri

Ud/indvendig
konusdrejning

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Udvendig konusdrejning med forskudt pinoldok.
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/udindvendigkonusdrejning

45183

5

Jern, metal, auto,
industri

CNC drejning,
overvågning og
produktion

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-drejningovervaagning-og-produktion

På kurset lærer du på en sikkerhedsmæssig korrekt
måde at opstarte en CNC drejebænk, køre produktion
af større serier, stoppe produktion ved afvigelser fra
normal drift samt at rengøre og kontrollere maskinen

47448

3

Jern, metal, auto,
industri

CNC fræsning,
overvågning og
produktion

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesningovervaagning-og-produktion

47411

3

Jern, metal, auto,
industri

Kontrolmåling med AMU
fast og stilbart
måleværkstøj

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/metrologi-i-metalindustrien/kontrolmaalingmed-fast-og-stilbart-maalevaerktoej

47431

3

Jern, metal, auto,
industri

Betjening af 3Dkoordinat
målemaskine

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/metrologi-i-metalindustrien/betjening-af-3dkoordinatmaalemaskine

På kurset lærer du på en sikkerhedsmæssig korrekt
måde at opstarte en CNC fræsemaskine, køre
produktion af større serier, stoppe produktion ved
afvigelser fra normal drift samt at rengøre og
kontrollere maskinen
Du lærer at aflæse emnetegninger samt opmåle
emner med skydelære, gradmåler, dorne, gafler,
gevindkontrolværktøj m.m. Du lærer også at udfylde
kontrolskemaer samt om temperaturens indflydelse
på måleresultater
Du lærer at opstarte en klargjort 3Dkoordinatmålemaskine og opmåle forprogrammerede
emner. Du lærer også at udskrive målerapporter og
sikre, at måledata arkiveres korrekt

47436

2

Jern, metal, auto,
industri

CNC drejning,
produktion og
emnemåling

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-drejningproduktion-og-emnemaaling

På kurset lærer du med udgangspunkt i
arbejdstegninger, kontrolspecifikationer, tolerancer og
måledata at producere på CNC drejebænk, udføre
stikprøvekontrol samt assistere ved fejlfinding og
indkørsel til normal drift

47449

2
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Jern, metal, auto,
industri

CNC fræsning,
produktion og
emnemåling

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Emnetegning i CAD, AMU
introduktion

Jern, metal, auto,
industri

Grundlæggende
AMU
montage- og
loddeteknik på print

Jern, metal, auto,
industri

EMC, løsning af
støjproblemer

Jern, metal, auto,
industri

FPGA teknik, design AMU
og simulering

Jern, metal, auto,
industri

Grundlæggende
reworkteknik

AMU

Jern, metal, auto,
industri

HF modtageteknik
og måleteknik

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesningproduktion-og-emnemaaling

På kurset lærer du med udgangspunkt i
arbejdstegninger, kontrolskemaer og måledata at
producere på CNC fræser, udføre stikprøvekontrol
samt assistere ved fejlfinding og indkørsel til normal
drift
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer at anvende CAD tegneprogrammets basale
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel funktioner til at tegne og tilpasse simple solider med
ser/spaantagende-metalindustri/emnetegning-i-cad- huller og rejfninger. Du lærer også at lave og målsætte
introduktion
arbejdstegninger i 2D ud fra 3D solider
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud På kurset får du grundlæggende viden om HMD og
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel SMD komponenter, loddeudstyr, loddeprocesser og
ser/fremstilling-afkvalitetssikring i forhold til IPC A-610 standarden. Du
elektronikprodukter/grundlaeggende-montage-og- lærer at anvende styklister og placeringstegninger og
loddeteknik-paa-print
at udføre enkle manuelle montage- og loddeopgaver
på print monteret med HMD og SMD komponenter
samt at udføre kontrol af eget arbejde.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan foretage lokalisering og dæmpning af
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogEMC problemer på elektronisk udstyr forårsaget af,
svagstroemstekniske-omraade/emc-loesning-afstøj på forsyningsnettet, feltbåret ind- og udstråling og
stoejproblemer
støj forårsaget af korrosion. Deltageren kan anvende
almindeligt forekommende EMC testudstyr til
lokalisering og kontrol af støjproblemer og den
opnåede EMC immunitet i henhold til EMC direktiver
og standarder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan selvstændigt foretage simple designs
og basal programmering af FPGA-kredse og kan i den
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/fpga-teknik-design- forbindelse anvende et dertil egnet udviklingssystem
og-simulering
og -sprog, samt den opnåede viden om FPGA
teknologier som logikblokke, system designs,
anvendelsesmuligheder og programme-ringssprog, og
kan endvidere foretage simulering, test og optimering
af eget udviklet design
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer at udføre enkle rework-opgaver ved at inddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel og udlodde enkle HMT og SMT komponenter samt at
ser/fremstilling-afudføre enkle modifikationer på print. Du lærer også at
elektronikprodukter/grundlaeggende-reworkteknik lave egenkontrol i forhold til gældende standarder af
de rework-opgaver du har lavet.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan justere og fejlfinde på radiobaseret
udstyr, der indeholder forskellige former for
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/hf-modtageteknik- modtagekredsløb. Deltageren kan foretage simple
og-maaleteknik
beregninger på resonanskredsløb. Deltageren kan
udvælge og anvende relevant måleudstyr, herunder
eksempelvis signalgenerator, HF-millivoltmeter og
frekvenstæller. Deltageren får teoretisk kendskab til
forskellige radiobaserede systemer
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47412

2

47424

47887

10

45033

5

47220

5

47996

5

45037

5

Jern, metal, auto,
industri

Instrumentering,
programmering af
test og
målesystemer

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/instrumenteringprogram-af-test-og-maalsystemer

Jern, metal, auto,
industri

Lodning af SMD
komponenter

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-af-elektronikprodukter/lodning-afsmd-komponenter

Jern, metal, auto,
industri

Reparation af SMPS AMU
Power Supply

Jern, metal, auto,
industri

Kvalitetslodning,
AMU
loddeteknik - 3 dage

Jern, metal, auto,
industri

Blyfri manuel
lodning

Jern, metal, auto,
industri

ESD-sikring af
AMU
elektronikarbejdspl
adser

Jern, metal, auto,
industri

Identifikation af
AMU
gængse
elektronikkompone
nter

AMU

Deltageren kan selvstændigt installere, konfigurere og
udvikle basale applikationer til computerba-serede
test- og målesystemer indeholdende bus- og
netværksopkoblede måleinstrumenter, og kan
herunder anvende et specifikt udviklingssoftware,
samt opnået viden om programudvikling, meto-der til
styring af instrumenter, kommunikationsstandarder,
dataopsamling og visualisering af data

47219

5

Du lærer at udføre manuelle placerings- og
loddeopgaver på SMD-bestykkede print (flow og
reflow) ud fra arbejdsbeskrivelser, styklister og
placeringstegninger. Du lærer at kontrollere arbejdet
ud fra gældende standard.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan fejlfinde/fejlrette, justere og afprøve
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogswitch-mode power supply kredsløb opbygget efter
svagstroemstekniske-omraade/reparation-af-switch- feed-forward, flyback, step-up, step-down eller PFC
mode-power-supply
princippet. Deltageren kan ved hjælp af PC software
og datablade foretage konstruktion af en simpel
switch-mode power supply, herunder udvælge
hensigtsmæssige konstruktionsteknikker og filtre for
at minimere EMC-problemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter gennemført uddannelse kan deltageren udføre
lodning og montage af gængse
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/kvalitetslodningelektronikkomponenter, der anvendes i
loddeteknik-efter-ipc-standard
elektronikbranchen i henhold til IPC klasse 2, herunder
foretage mindre reparationer på print, foretage
korrekt udlodning af komponenter på print, herunder
overholde regler for korrekt ESD håndtering,
overholde gældende miljø- og sikkerhedsregler

43914

5

45036

5

47726

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-af-elektronikprodukter/blyfrimanuel-lodning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-af-elektronikprodukter/esd-sikringaf-elektronikarbejdspladser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-afelektronikprodukter/identifikation-af-gaengseelektronikkomponenter

Du lærer at udføre håndlodning, reparation og
inspektion af blyfri loddeforbindelser på leadede- og
SMD-bestykkede print.

43928

2

Du lærer at opbygge og vedligeholde en ESD-sikret
arbejdsplads med henblik på at undgå skader i
produktionen som følge af ESD-påvirkning.

43923

2

Deltageren kan udføre udpakning og identifikation af
komponenter og materialer, der anvendes i en
elektronikproduktion.

43920

2
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Jern, metal, auto,
industri

Kvalitetslodning,
AMU
inspektion - 2 dage

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/kvalitetslodninginspektion-efter-ipc-standard

Jern, metal, auto,
industri

Brug af
måleinstrumenter

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-af-elektronikprodukter/brug-afmaaleinstrumenter

Jern, metal, auto,
industri

Montage af
AMU
elektriske apparater

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-af-elektronikprodukter/montage-afelektriske-apparater

Jern, metal, auto,
industri

Automationsdesign Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels På kurset arbejder vi med reguleringsteknologi,
uddannelse
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-automation-konfiguration og programmering, operatørinterface
og-drift/automationsdesign-akademiuddannelsen-i- og kommunikationsteknologi. Du får indsigt i
automation-og-drift
teknologi og gældende regler for udvikling af
automatisk anlæg
Lean
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5
værktøjsanvendelse
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel leanprincipper, de 7 spildformer og kaizen til
for operatører
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iforbedring af produktionsprocesserne på din
industrien/lean-vaerktoejsanvendelse-operatoerer arbejdsplads. Du opnår også kendskab til
problemløsning og projektstyring.
Lean support i
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan supportere og facilitetere KAIZEN i
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel produktionen.
produktionen
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/lean-support-i-produktionen

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Efter gennemført uddannelse kender deltageren
standarden IPC-A-610 klasse 1, 2 og 3 således at
deltageren kan foretage simple inspektioner efter
valgt standard og klasse. Deltageren kan udvælge
korrekt udstyr og indstille og anvende samme for en
given inspektionsopgave og dokumentere afvigelser i
en inspektionsrapport
På baggrund af viden om elektriske måleenheder kan
deltageren opstille og anvende analoge og digitale
måleinstrumenter samt PC-baserede instrumenter til
manuelle og simple PC-baserede kontrolmålinger på
svagstrømstekniske produkter.
I forbindelse med fremstilling af elektriske apparater
kan deltageren montere elektriske- og mekaniske
komponenter samt print i kabinetter.

Systematisk
AMU
problemløsning for
operatører

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud På kurset lærer du at bruge årsagdannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel virkningsdiagramværktøjet til at analysere og
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iprioritere produktionstekniske problemstillinger.
industrien/systematisk-problemloesningoperatoerer
Produktionsoptimer AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer at planlægge en Lean
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel produktionsoptimering. Du lærer om de fem Lean
ing for operatører
v.h.a. Lean
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iprincipper og udvalgte Lean værktøjer.
industrien/produktionsoptimering-operatoerer-vhalean
El-teknologi og
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels På kurset arbejder vi med el-teknisk systemdesign. Du
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-automation-får indsigt i gældende regler, sikkerhedskrav,
integrerede
uddannelse
og-drift/el-teknologi-og-integrerede-automatiske- projektudvikling, konfiguration og programmering
automatiske
enheder
enheder-akademiuddannelsen-i-automation-ogdrift
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47085

2

43939

2

40658

1
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Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Drift og vedligehold Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels På kurset får du indsigt i i teknisk dokumentation i
uddannelse
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-automation-henhold til gældende normer og standarder for
og-drift/drift-og-vedligehold-akademiuddannelsen-i- vedligehold af automatiske anlæg, så du efter endt
forløb kan håndtere og ajourføre
automation-og-drift
vedligeholdelsesmanualer herunder strukturering,
kvalitetssikring og dokumentation.
CNC drejning,
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter gennemført uddannelse kan deltageren anvende
manuel
dannelseramu/metalindustrien/maskin-oggrundlæggende programmeringsfaciliteter og relevant
programmering
vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-manuelISO-standard til manuel programmering på en cncprogrammering
drejemaskine.Deltageren kan via aktuelt
programmeringssoftware fremstille cnc-programmer
til en aktuel cnc-styring. Deltageren kan endvidere
planlægge et konkret produktionsforløb og fremstille
korrekt produktionsdokumentation.
CNC fræsning,
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud På kurset lærer du at lave og afprøve enkle ISO CNC
programmering og
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel programmer til forskellige fræseemner. Du lærer også
opstilling, 1-sidet
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesningat opsætte og opmåle værktøjer, udlægge
programmering-og-opstilling-1-sidet
emnenulpunkt og fremstille emner på CNC
fræsemaskine.
Drejeteknik på
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltagerne kan opstille og betjene en konventionel
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel drejebænk
konventionel
ser/spaantagende-metalindustri/drejeteknik-paadrejebænk
konventionel-drejebaenk
Maskintegning, 3D- AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan konstruere 3D modeller samt anvende
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogCad-konstruktion
3D brugerdefinerede koordinatsystemer, 3D objekter,
vaerktoejsomraadet/maskintegning-3d-cadredigeringsfaciliteter samt visualisere den aktuelle
konstruktion
konstruktion.Deltageren kan kende forskel på trådflade- og volumemodeller.
Landbrugsmaskiner, AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og
dannelseramu/mejeriogjordbrug/maskiner-ogteoretiske færdigheder omkring anvendelse, indstilling
Hydraulik
teknik-i-landbruget/landbrugsmaskiner-hydraulik
og vedligeholdelse af hydrauliske komponenter på
maskiner og redskaber, der anvendes inden for
jordbrugsområdet.
Reparation af
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan indstille, udmåle, fejlsøge og reparere
redskabsbærer og
dannelseramu/metalindustrien/entreprenoer-og- på småmaskiners transmission samt elektriske,
Have Park maskiner
landbrugstekniske-omraade/reparation-afhydrauliske og mekaniske systemer ved anvendelse af
redskabsbaerer-og-have-park-maskiner
relevant dokumentation. Deltageren kan benytte
relevante diagnoseværktøjer til indstilling, udmåling
og fejlsøgning.
Grundlæggende
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter gennemført uddannelse kan deltageren fejlfinde
elektronik på
dannelseramu/metalindustrien/entreprenoer-og- i elektroniske kredsløb på mindre mobile maskiner.
mobile maskiner, 1
landbrugstekniske-omraade/grundlaeggendeelektronik-paa-mobile-maskiner-1
Grundlæggende
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter gennemført uddannelse kan deltageren fejlsøge
elektronik på
dannelseramu/metalindustrien/entreprenoer-og- og reparere fejl i de elektroniske kredsløb på mobile
mobile maskiner, 2
landbrugstekniske-omraade/grundlaeggendemaskiner.
elektronik-paa-mobile-maskiner-2
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44848

5

42314
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46900

4

48114

3

48115
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5

Jern, metal, auto,
industri

Kontrol og fejlf. på
køretøjers
hydrauliske anlæg

Jern, metal, auto,
industri

AMU
Kontrol og
fejlfinding af
CommonRail diesel
Kontrol og
AMU
fejlfinding på
komfortsysstemer
Sikkerhedseftersyn AMU
anhuggergrej/udskif
teligt udst.

Jern, metal, auto,
industri
Jern, metal, auto,
industri

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Lys b svejs-stumps
plade pos PA-PF

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Lys b. svejs-kants
plade/rør

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Lysbuesvejsning
stumpsøm rør

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Manuel
flammeskæring

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Gassvejsning af
stumpsømme - rør
proces 311

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Gassvejsnning
proces 311

AMU

Jern, metal, auto,
industri

MAG svejsning
stumpsøm rør

AMU

Jern, metal, auto,
industri

MAG-svejs-kants
AMU
plade/plade pr 135

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraade
t/kontrol-og-fejlf-paa-koeretoejers-hydrauliskeanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraade
t/kontrol-og-fejlfinding-af-commonrail-diesel
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraade
t/kontrol-og-fejlfinding-paa-komfortsysstemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/entreprenoer-oglandbrugstekniske-omraade/sikkerhedseftersynanhuggergrejudskifteligt-udst
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumpsplade-pos-pa-pf

Deltageren kan tilrettelægge og gennemføre
opbygning, fejlfinding og reparation på køretøjers
hydraulisk anlæg.

40686

3

Deltageren kan tilrettelægge og foretage et rationelt
fejlfindingsforløb på et Common Rail
dieselmotorstyringssystem.
På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren
tilrettelægge og foretage et rationelt kontrol og
fejlfindingsforløb på komfortsystemer.
Sikkerhedseftersyn på anhuggergrej og udskifteligt
udstyr.

40675

3

40636

3

47364

2

Lysbuesvejsning proces 111

40088

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Lysbuesvejsning proces 111
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-kantspladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Lysbuesvejsning proces 111
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roerpos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Manuel flammeskæring
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/manuelflammeskaering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Gassvejsning proces 311
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/gassvejsning-afstumpsoemme-roer-proces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Gassvejsning proces 311
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/gassvejsnning-proces311

40087

10

40090

10

45635

10

44725

5

44724

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud MAG svejsning proces 135
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roerpos-pa-pc-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud MAG-svejsning proces 135
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kantspladeplade-pr-135

40096

5

40092

5
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Jern, metal, auto,
industri

MAG-svejsning
proces 135

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud MAG-svejsning proces 135
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsning-proces135

44676

5

Jern, metal, auto,
industri

MAG-svejs-stumps
plade alle pos pr
135

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud MAG-svejsning proces 135
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumpsplade-alle-pos-pr-135

40095

5

Jern, metal, auto,
industri

MAG-svejs-stumps AMU
plade pos PA-PF pr
135

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud MAG-svejsning proces 135
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumpsplade-pos-pa-pf-pr-135

40094

5

Jern, metal, auto,
industri

Maskintegning,
AMU
projektionstegning i
CAD

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/maskintegningprojektionstegning-i-cad

44847

5

Jern, metal, auto,
industri

TIG svejsning

AMU

44451

5

Jern, metal, auto,
industri

TIG svejsning
stumpsøm plade

AMU

40105

5

40106

5

40104

5

47423

3

37607

9

Jern, metal, auto,
industri
Jern, metal, auto,
industri

Jern, metal, auto,
industri

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Deltageren kan konstruere maskintegninger i
retvinklet projektion efter gældende DS/ISO
standarder, samt anvende cad tegnesystemets
brugerflade til valg og påføring af symboler for
geometriske tolerancer og overfladekrav.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud TIG-svejsning proces 141
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsning

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud TIG-svejsning proces 141
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-ulegplade
TIG svejsning
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud TIG-svejsning proces 141
stumpsøm rør
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i--0
TIG-svejs-kants uleg AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud TIG-svejsning proces 141
plade/rør
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-kants-ulegpladeroer
Tegningsinformatio AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer om, hvordan en emnetegning er opbygget
n og -fremstilling
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel samt at anvende emnetegninger i produktionen. Du
ser/spaantagendelærer også at målsætte snit-billeder og
metalindustri/tegningsinformation-og-fremstilling gevindaftegninger på papir eller på CAD solider.
Digital
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Ønsker du et job, hvor digital markedsføring er i
markedsførng
uddannelse
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-international- fokus? Og vil du gerne klædes på til at forbedre
handel-og-markedsfoering/digital-markedsfoering- virksomheders konkurrenceevne online? Så tag dette
akademiuddannelsen-i-international-handel-ogkursus
markedsfoering
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Analyse af
regnskabsdata

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

Analyse og metoder

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

Digital service og
innovation

Borgerkommunikati
on
Brugervenlighed og
grafisk design

Personalejura

Sagsbehandling

Stat/EU-ret

Økonomi og styring

Kommunomuddann
elsen på
akademiniveau,
obligatorisk modul
"Forvaltning i
kommuner og
regioner"

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Med faget ’e-handel’ får du viden om euddannelse
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-international- handelskoncepter . Du lærer om centrale teorier,
handel-og-markedsfoering/e-handelanvendelige metoder og gængs praksis – og du får styr
akademiuddannelsen-i-international-handel-ogpå de nyeste trends og tendenser
markedsfoering
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels 6 ugers uddannelse + 4 ugers praktik. Sparring og
uddannelse
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomi-og- hjælp til praktikdelen under uddannelse. Opfølgning.
ressourcestyring/oekonomistyring-i-praksisKvalitetsmåling vedr. effekt af praktikdelen.
akademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Her kan du lære at analysere regnskabsdata ved brug
uddannelse
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-finansielaf grundlæggende statistik og metode. Fokus på
raadgivning/analyse-af-regnskabsdatarevision og budgettering.
akademiuddannelsen-i-finansiel-raadgivning
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels kontoruddannede der vil styrke deres muligheder for
uddannelse
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i- at finde fodfæste som sagsbehandlere i Kommuner og
offentlig-forvaltning-og-administration
regioner, foruden selvfølgelig Staten
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels kontoruddannede der vil styrke deres muligheder for
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i- at finde fodfæste som sagsbehandlere i Kommuner og
uddannelse
regioner, foruden selvfølgelig Staten
offentlig-forvaltning-og-administration
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Brugervenlighed og grafisk design er til alle, der
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-iønsker en større viden om Photoshop, InDesign,
uddannelse
informationsteknologi/brugervenlighed-og-grafisk- Dreamweaver, sociale medier, SEO, emailmarkedsføring, informationsarkitektur, usability,
design-akademiuddannelsen-iinformationsteknologi
formgivning og æstetik
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels kontoruddannede der vil styrke deres muligheder for
uddannelse
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i- at finde fodfæste som sagsbehandlere i Kommuner og
offentlig-forvaltning-og-administration
regioner, foruden selvfølgelig Staten
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Kontoruddannede der ønsker at specialisere sig
uddannelse
er/ledelse/akademiuddannelsen-i-hr/personalejura- indenfor juridiske opgaver i kommune, region eller
akademiuddannelsen-i-ledelse
stat
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels kontoruddannede der vil styrke deres muligheder for
uddannelse
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i- at finde fodfæste som sagsbehandlere i Kommuner,
offentlig-forvaltning-og-administration
regioner og i Staten
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels kontoruddannede der vil styrke deres muligheder for
uddannelse
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i- at finde fodfæste som sagsbehandlere i Kommuner og
offentlig-forvaltning-og-administration
regioner, foruden selvfølgelig Staten
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels kontoruddannede der vil styrke deres muligheder for
uddannelse
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i- at finde fodfæste som sagsbehandlere i Kommuner og
offentlig-forvaltning-og-administration
regioner, foruden selvfølgelig Staten
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/andreerhvervsrett Kommunomuddannelsen er en kompetencegivende
uddannelse
edeuddannelser/andreuddsocialogsundhed/kommu uddannelse på akademiniveau, specialdesignet til
nom
dem, der arbejder i kommuner og regioner.
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Sundhedskommuno Videregående
muddannelsen på uddannelse
Akademiniveau,
obligatorisk modul
"Kvalitet,
patientsikkerhed og
samfundsvidenskab
elig metode"
Sundhedskommuno Videregående
muddannelsen på uddannelse
Akademiniveau,
obligatorisk modul
"Sundhedsvæsenet opgaver, struktur og
økonomi"
Organisering
Videregående
uddannelse

10

10

https://www.ug.dk/uddannelser/andreerhvervsrett Sundhedskommunom er en specialdesignet
edeuddannelser/andreuddsocialogsundhed/kommu uddannelse til administrativt personale på hospitaler
nom
og i sundhedshuse mm.

10

10

37589

15

5

37655

15

5

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Med faget ’organisering’ får du indsigt i og konkrete
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-innovation- værktøjer til at organisere og lede mindre teams og
produkt-og-produktion/organiseringprojekter. Du får desuden forståelse for et teams
akademiuddannelsen-i-innovation-produkt-ogsammenhæng med den øvrige organisation
produktion
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Kontoruddannede der ønsker at specialisere sig
er/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/strategi-i- indenfor juridiske opgaver i kommune, region eller
uddannelse
juridisk-perspektiv-akademiuddannelsen-i-ledelse stat

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Strategi i juridisk
perspektiv

Kontor,
administration,
regnskab og finans

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

Økonomimedarbejd EUD
er
SAP introkursus

https://www.ug.dk/uddannelser/andreerhvervsrett Sundhedskommunom er en specialdesignet
edeuddannelser/andreuddsocialogsundhed/kommu uddannelse til administrativt personale på hospitaler
og i sundhedshuse mm.
nom

EUD

Privat

SAP Finansregnskab Privat

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannels Kontoruddannelse med specialet studiesekretær er for
er/kontoruddannelsen
dig der gerne vil arbejde med
uddannelsesadministration herunder sagsbehandling,
lovgivning m.m.
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannels Kontoruddannelse med specialet økonomi er for dig
er/kontoruddannelsen
der gerne vil arbejde med virksomhedens likviditet,
regnskab og økonomiske styring.
Introduktion til ERP systemet SAP, der anvendes i
store offentlige og private virksomheder. Kendskab til
SAP er ofte et krav ved besættelse af job
Faglig opgradering i økonomistyring. Der anvendes
ERP systemet SAP i undervisningen

Sundhedskommuno Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/andreerhvervsrett Sundhedskommunom er en specialdesignet
muddannelsen på uddannelse
edeuddannelser/andreuddsocialogsundhed/kommu uddannelse til administrativt personale på hospitaler
nom
Akademiniveau,
og i sundhedshuse mm.
obligatorisk modul
"Forløbskoordinerin
g"
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Jobrelateret
AMU
fremmedsprog med
nuanceret
ordforråd

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/jobrelateret-fremmedsprog-mednuanceret-ordforraad

Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne
fremmedsprog i komplekse og avancerede
kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i
stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med
anvendelse af fremmedsproget.

44978

5

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Møde- og
AMU
konferencetilrettel
æggelse

3

Præsentationstekni AMU
k i administrative
funktioner

Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative
funktioner i forbindelse med møder og konferencer
samt foretage den fornødne administrative opfølgning
herpå.
Deltageren kan i forbindelse med administrative
funktioner selvstændigt planlægge, forberede,
gennemføre en effektiv præsentation af et konkret
emne eller projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige
præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer,
udvalgt på baggrund af målgruppen for
præsentationen. Efter præsentationen kan deltageren
evaluere forløbet, ved brug af selvevaluering eller
gennem deltagerevaluering.

44377

Kontor,
administration,
regnskab og finans

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/moede-ogkonferencetilrettelaeggelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/praesentationsteknik-iadministrative-funktioner

44396

3

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

Skriv effektivt og
bedre

Kontor,
administration,
regnskab og finans

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

Øvrige kurser http://www.dmjx.dk/kurser-ogvidereuddannelse/skriv-effektivt-og-bedre

3

Anvendelse af
AMU
præsentationsprogr
ammer

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan fremstille grafisk
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge præsentationsmateriale med
t/anvendelse-af-praesentationsprogrammer
præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag,
informationsskærme og salgspræsentationer.
Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper
på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge
præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold
til formålet og virksomhedens behov.
Anvendelse af
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter uddannelsen kan deltageren oprette regneark
regneark til enkele
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge med enkle formler og redigere i eksisterende
t/anvendelse-af-regneark-til-enkle-beregninger
regneark, herunder kopiere formler og sortere data.
beregninger
Deltageren kan formatere regnearksopstillinger og
vælge egnet sideopsætning.
Infografik til web og Øvrige kurser http://www.dmjx.dk/kurser-ogmobil med gratis
videreuddannelse/infografik-til-web-og-mobil-medredskaber
gratis-redskaber
Lav selv foto, grafik Øvrige kurser
og video til sociale
www.dmjx.dk
medier
Projektudvikling og AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan efter uddannelsen formulere mål og
gennemførelse
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio formål med projektet samt vælge, hvilket
nogledelse/administration/projektudvikling-ogprojektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den
gennemfoerelse
konkrete opgave. Deltageren kan udarbejde
handlingsplan for alle faser i et projekt inkl. hoved- og
delmål.
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44373

2

47218

2

2

2

45987

2

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Referat- og
notatteknik

AMU

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Skriftlig
AMU
kommunikation sprog og sprogbrug

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Tekster på papir formulering og
opbygning

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter uddannelsen kan deltageren varetage rollen som
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio referent og anvende forskellige notatteknikker til at
nogledelse/administration/referat-og-notatteknik uddrage det væsentlige fra møder og samtaler samt
vurdere, opstille og udarbejde forskellige referattyper
afpasset efter mødetype.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter uddannelsen kan deltageren ud fra sit kendskab
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio til sprogets grammatiske opbygning kommunikere i et
nogledelse/administration/skriftlig-kommunikation- korrekt formuleret og letlæseligt sprog. Desuden ved
sprog-og-sprogbrug
deltageren hvor der findes inspiration i forbindelse
med korrekt skriftlig formulering.

47298

2

47299

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/tekster-paa-papirformulering-og-opbygning

47300

2

47297

1

40750

1

47302

1

37527

30

10

39149

7

10

42659

5

37530

15

Efter uddannelsen kan deltageren formulere breve og
andre trykte tekster i et letforståeligt sprog afpasset
efter målgruppen og andre parametre som fx
sprogpolitik samt opbygge skabeloner for at sikre
ensartethed i tekster.
Kontor,
Kommunikation og AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter uddannelsen kan deltageren lægge en strategi
administration,
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio for forskellige typer samtaler med kunder borgere og
feedback i
nogledelse/administration/kommunikation-ogregnskab og finans administrativt
kolleger. Herunder anvende relevante
arbejde
feedback-i-administrativt-arbejde
kommunikationsteknikker og give konstruktiv
feedback.
Præsentation af tal i AMU
Kontor,
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter kurset kan deltageren udvælge relevante data til
administration,
regneark
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio præsentation. Afhængig af opgavens karakter kan
regnskab og finans
nogledelse/administration/praesentation-af-tal-i- deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk
regneark
fremstilling fx i forbindelse med præsentation af
budgetter, regnskaber og salg.
Kontor,
Virksomhedens
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter uddannelsen kan deltageren forstå og aktivt
administration,
sprogpolitik i
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio anvende virksomhedens sproglige retningslinjer og
regnskab og finans praksis
nogledelse/administration/virksomhedensdeltage i udformningen og tilretningen i
sprogpolitik-i-praksis
virksomhedens overordnede sprogpolitik.
Pædagogisk, socialt, Kvalitetsudvikling
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Færdigheder i og kompetencer til at vurdere konkrete
kirkeligt arbejde
og dokumentation uddannelse
er/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-ipraksisnære problemstillinger samt opstille konkrete
og prioriterede løsningsforslag
sundhedspraksis/kvalitetsudvikling-ogdokumentation-akademiuddannelsen-isundhedspraksis
Pædagogisk, socialt, Media Flow Videregående http://www.dmjx.dk/kurser-ogkirkeligt arbejde
indhold på alle
uddannelse
videreuddannelse/media-flow-paa-alle-platforme
platforme
Pædagogisk, socialt, Interkulturel
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Akademikere, Ergoterapeuter, Pædagoger
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
kirkeligt arbejde
pædagogik
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/interkulturel-paedagogik
Social- og sundhed Omsorgs- og
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Kurset sætter fokus på den samfundsmæssige,
relationsarbejde
uddannelse
er/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-ikulturelle og faglige udvikling, omsorgs- og
sundhedspraksis/omsorgs-og-relationsarbejderelationsarbejdet har gennemgået, og du lærer om de
akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
særlige udfordringer, der vil opstå i dit daglige arbejde

Side 28 af 33

5

Social- og sundhed

Socialpædagogik og Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Faget giver dig indblik i og færdighed til at sikre
Psykiatri
uddannelse
er/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-ikvaliteten og sikkerheden i arbejdet med borgere og
samarbejdspartnere inden for det socialpædagogiskesundhedspraksis/socialpaedagogik-og-psykiatriog psykiatriske arbejdsfelt
akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
Assistenten som
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Uddannelsen giver dig viden om funktionen som nøglenøgleperson
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund eller ressourceperson, og du lærer om, hvordan du
hedsomraadet/sundheds-og-sygeplejeopgaver-ikan bidrage til udvikling af praksis inden for dit
sygehusvaesenet/assistenten-som-noegleperson
ansvarsområde. Du får styrket dine kompetencer i
forhold til rollen som vidensperson, faglig formidler og
ambassadør inden for dit ansvarsområde.

37529

15

47748

5

Social- og sundhed

Farmakologi i
psykiatrien

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/sundheds-og-sygeplejeopgaver-isygehusvaesenet/farmakologi-i-psykiatrien

48102

5

Social- og sundhed

Medicinadministrati AMU
on

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje--1

48101

5

Social- og sundhed

Tværsektorielt
arbejde med
rehabilitering

40128

4

Social- og sundhed

Sundhedspædagogi AMU
k i omsorgsarbejdet

SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, Ergoterapeuter,
Pædagoger

47266

3

Social- og sundhed

Rehabilitering som
arbejdsform

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/tvaersektorielt-arbejde-medrehabilitering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/sundhedspaedagogik-iomsorgsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/rehabilitering-som-arbejdsform

På uddannelsen får du kompetencer til at
administrere psykofarmaka. Du får øget viden om
medicinens virkninger og bivirkninger samt om
farmakokinetik og farmakodynamik, således at du kan
observere borgeren/patienten og handle
hensigtsmæssigt på eventuelle forgiftningstilstande.
Du får ligeledes viden om medicinpædagogik i forhold
til compliance.
Du kan efter endt uddannelse selvstændigt
administrere medicin til den enkelte borger/patient.
Du kan observere og handle hensigtsmæssigt på
forandringer på baggrund af viden om medicinens
virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden
herom i sundhedsprofessionelle databaser. Du kan
ligeledes dokumentere utilsigtede hændelser i
forbindelse med medicinadministration
SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere,
Ergoterapeuter/fysiotera-peuter Pædagoger

SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter,
Ergoterapeuter/fysiolterapeuter, Pædagoger

40125

2

Social- og sundhed

Tidlig opsporing af
demens i
omsorgsarbejdet

AMU

44783

2

Social- og sundhed

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, Ergoterapeuter,
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund Pædagoger
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/tidlig-opsporing-af-demens-iomsorgsarbejdet
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Social- og sundhed

Telemedicin Sundheds- og
velfærdsteknologi
for ældre- og
handicapområde
Kostvejleder med
speciale i vægttab

Privat udbyder Telemedicin - kursus

3 ét dages kurser over én to
måneders periode

Kurset har fokus på konkrete tekjnologier, etik,
motivation og kommunikation, "Den skjulte
modstand", rrelation mellem kollegaer, borgere og
pårørende og samt ikkem indst implamentering.

Privat udbyder Kostvejleder - vægttab

Uddannelse til Kostvejleder og Slankekonsulent™, er
relevant for farmakonomer, sygeplejersker,
lægesekretærer, fysioterapeuter, jordemødre, mv.
Social- og sundhed KOL - bedre palliativ Privat udbyder KOL Kursus
Indblik i KOL-patientens særlige behov og giv både
indsats
patient og pårørende en tryggere sidste tid. Hjælp KOLpatienter til at navigere gennem det barske
sygdomsforløb
Transport, post,
Logistik
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Du får forståelse for værdiskabelse i virksomheden
lager- og
uddannelse
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-international- herunder indkøb, produktion, lager, transport og
maskinførerarbejde
transport-og-logistik/logistik-akademiuddannelsen-i- organisering. Du afslutter faget med en plan for
international-transport-og-logistik
logistiske ændringer og deres implementering

10 uger eller E-learning

1

37013

30

10

Transport, post,
Supply Chain
lager- og
Management
maskinførerarbejde

37581

30

10

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde

40065

1

45080

3

45075

1

43798

3

43797

2

47592

7

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde

Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Med kurset opnår du en faglig specialisering inden for
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-international- design af forsyningskæden på strategisk niveau. Du
uddannelse
lærer om forsyningskæden, strategi, kvalitetsstying,
transport-og-logistik/supply-chain-managementakademiuddannelsen-i-international-transport-og- forandringsprocesser og organisering
logistik
Uhelds forebyggelse AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan håndtere manøvrer med køretøj, der
for
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller
rt/uheldforebyggelse-erhvervschauffoerer
erhvervschauffører
erhvervsmæssig personbefordring som fx baglæns
kørsel omkring hjørner til læsseramper og udførelse af
korrekte højresving.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan udføre energirigtig og defensiv kørsel
Energirigtig kørsel AMU
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo med motorkøretøj kategori C/D under normale
rt/energirigtig-koersel
trafikale situationer.
Brug af diagramark AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på
og kontrolapparat
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo baggrund af gældende køre- og hviletidsregler for
rt/brug-af-diagramark-og-kontrolapparat
godstransport/personbefordring, udfylde, anvende og
kontrollere diagramark samt føre kontrol med
fartskriverens funktioner.
Dagrenovation AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan, efter gennemført uddannelse,
kørsel
dannelseramu/transporterhvervene/renovation/da foretage af- og pålæsning og transport af
grenovation-koersel
husstandsaffald.
Dagrenovation AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, i
dannelseramu/transporterhvervene/renovation/da forbindelse med affaldshåndtering i dagrenovationen,
sikkerhed
grenovation-sikkerhed
anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte
arbejdsmetode.
Gaffeltruck
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene
certifikatkursus B
dannelseramu/transporterhvervene/grundkompete gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage
nce-lager-og-terminal/gaffeltruck-certifikatkursus-b- daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og
7-dage
gaffelstablere.
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Transport, post,
ADR Grund- og
AMU
lager- og
Specialiseringskursu
maskinførerarbejde s - Tank + Kl. 1

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

Transport af
AMU
temperaturfølsomt
gods
Køreteknik
AMU

Transport, post,
Køreteknik AMU
lager- og
vanskelige trafikale
maskinførerarbejde situationer

Transport, post,
Køreteknik og
lager- og
manøvrering
maskinførerarbejde

AMU

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

AMU

Transport, post,
Tanktransport AMU
lager- og
forebyggelse af
maskinførerarbejde uheld og
uheldsbekæmpelse

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Grund- og specialiseringsuddannelse tank og klasse 1
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo omfatter uddannelse i transport af farligt gods i
emballager og i tanke eller tankcontainere i henhold
rt/adr-grund-og-specialiseringskursus-tank-kl-1
til ADR-konventionen, enten nationalt eller
internationalt
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Godschauffører opnår uddannelsesbevis fra Trafik- og
dannelseramu/transporterhvervene/grundkompete Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 08/07/2015, § 21 og §
nce-chauffoer-gods/eu-efteruddannelse22 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i
godschauffoerer
vejtransport.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan, efter gennemført uddannelse,
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre
rt/transport-af-temperaturfoelsomt-gods
transport af temperaturfølsomt gods.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på et
dannelseramu/transporterhvervene/grundkompete køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen,
gennem teori om kørselsdynamik og
nce-chauffoer-gods/koereteknik
mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt
vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i
vanskelige og pludseligt opståede situationer og
anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og
afværgeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af
rt/koereteknik-vanskelige-trafikale-situationer
Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik
og mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger
samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere
hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede
situationer og anvende korrekt styre-, bremse-,
undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af
rt/koereteknik-og-manoevrering
Færdselsstyrelsen, reagere hensigtsmæssigt i
vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt
sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved
manøvrering med lav hastighed.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan, gennem teori om kørselsdynamik og
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og
rt/koereteknik-og-ny-teknologi
begrænsninger, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige
og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt
styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan, gennem teori om skades- og
dannelseramu/transporterhvervene/tanktransport/ uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af
tank-forebyggelse-af-uheld-og-uheldsbekaempelse farlige stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse,
selvstændigt løse situationer, som kræver målrettet
støttende og/eller intervenerende indsats.
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47696

5,4

47849

5

43960

5

45122

2

40459

2

40460

2

43962

2

46903

2

Transport, post,
Energirigtig kørsel,
lager- og
m. high fidelity
maskinførerarbejde simulator

AMU

Transport, post,
Energiøkonomisk
AMU
lager- og
kørsel for
maskinførerarbejde erhvervschauffører
Kunde/leverandørfo AMU
Transport, post,
lager- og
rhold for
maskinførerarbejde operatører

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo og praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i
stand til at optimere brændstofudnyttelsen, med
rt/energirigtig-koersel-m-high-fidelity-simulator
deraf afledt minimering af driftsomkostninger og
hensyntagen til miljø.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Uddannelse i energiøkonomisk kørsel for
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri erhvervschauffører.
ng-med-bybus-og-rutebil/energioekonomisk-koerselerhvervschauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan informere og kommunikere i kundedannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om
t/kundeleverandoerforhold-operatoerer
egne grænseflader i kvalitetsstyrings sammenhænge.

47122

1

47961

1

45363

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan, efter gennemført uddannelse,
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo gennem teori om gældende køre- og hviletidsregler
rt/koere-og-hviletidsregler
for godstransport/ personbefordring, anvende disse i
forhold til en planlagt transportopgave, såvel nationalt
som internationalt.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring
rt/koereteknik-ajourfoering
kan, efter gennemført uddannelse på et af
myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, reagere
hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede
situationer og anvende korrekt styre-, bremse-,
undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

44722

1

42903

1

Transport, post,
Køre- og
lager- og
hviletidsregler
maskinførerarbejde

AMU

Køreteknik
Transport, post,
lager- og
ajourføring
maskinførerarbejde

AMU

Transport, post,
Tanktransport lager- og
adfærd ved
maskinførerarbejde aflæsning

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan, efter gennemført uddannelse,
dannelseramu/transporterhvervene/tanktransport/ gennem teori om produkter, der transporteres i
tanktransport-adfaerd-v-0
tankvogne og deres eventuelle farlige og/eller
miljøskadelige egenskaber, tankvognes tekniske
udstyr samt modtagestedernes typiske faciliteter,
såvel tekniske som sikkerhedsmæssige, udføre
levering og aflæsning under iagttagelse af højeste grad
af sikkerhed, såvel den personlige som den generelle.

44629

1

Tanktransport og
Transport, post,
lager- og
defensiv kørsel
maskinførerarbejde

AMU

45600

1

Vagt, sikkerhed,
overvågning

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan, efter gennemført uddannelse,
dannelseramu/transporterhvervene/tanktransport/ gennem teori om defensiv kørsel, udføre alle
tanktransport-og-defensiv-koersel
trafiksikkerhedsmæssige aspekter ved kørsel med
tankbil inklusiv trailer/hænger, under iagttagelse af
den nødvendige koncentration, forudseenhed og
korrekte aflæsning af trafikale situationer.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Du lærer at udføre almindeligt forekommende
dannelseramu/serviceerhvervene/vagtservice/grun vagtopgaver fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt med
dlaeggende-vagt-0
baggrund i gældende lovgivning. Kurset afsluttes med
prøven "Vagtprøven"

48041

20

Grundlæggende
Vagt
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Vagt, sikkerhed,
overvågning

Ajourføring af
AMU
retsregler og sikring
for vagter

Vagt, sikkerhed,
overvågning

Konflikthåndtering
for erfarne vagter

Vagt, sikkerhed,
overvågning

Kulturforståelse for AMU
vagter

Vagt, sikkerhed,
overvågning

Kundeservice og
AMU
kommunikation for
vagter

Vagt, sikkerhed,
overvågning

Magtanvendelse
AMU
under konflikter for
vagter

Vagt, sikkerhed,
overvågning

Teknisk opdatering i AMU
alarmsystemer for
vagter

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren er ajourført med ny lovgivning, som er
dannelseramu/serviceerhvervene/vagtservice/ajour gældende for vagtbranchen og kan med baggrund i
denne, selvstændigt udføre arbejdsopgaver fagligt og
foering-af-retsregler-og-sikring-vagter
sikkerhedsmæssigt korrekt. Kurset indeholder også
førstehjælp og elementær brand.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan skelne mellem konfliktfremmende og
dannelseramu/serviceerhvervene/vagtservice/konfli dæmpende adfærd, og kan anvende dette i sin
kthaandtering-erfarne-vagter
personlige fremtræden og adfærd i sin rolle som vagt.
Deltageren kan på baggrund af viden om enkle
teknikker, håndtere konflikter og udvise forståelse for
forskellige roller.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan, med udgangspunkt i sit kendskab til
dannelseramu/serviceerhvervene/vagtservice/kultu et multikulturelt samfund, begå sig hensigtsmæssigt
rforstaaelse-vagter
og professionelt som vagt blandt mennesker/grupper
med forskellige kulturelle, religiøse, og etniske
baggrunde.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kender betydningen af god kundeservice
dannelseramu/serviceerhvervene/vagtservice/kund for en virksomhed i vagtbranchen, og kan differentiere
eservice-og-kommunikation-vagter
sit kropssprog, sprog og attitude i forhold til
forskellige vagtrelaterede opgaver og situationer.

47840

2

47088

1

47089

1

47090

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren kan på baggrund af viden om straffelovens
dannelseramu/serviceerhvervene/vagtservice/magt § 13 og § 14, analysere og håndtere situationer, hvor
magtanvendelse kan være en nødvendighed for at
anvendelse-under-konflikter-vagter
afværge ulykker eller væsentlig skade på sig selv eller
andre.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud Deltageren er teknisk opdateret og fortrolig med et
dannelseramu/serviceerhvervene/vagtservice/tekni AIA-anlægs (Automatisk Indbruds-Alarm) opbygning,
sk-opdatering-i-alarmsystemer-vagter
virkemåde og anvendelse i praksis. Deltageren kan
konstatere indbrud, kan fejlfinde og finde andre
årsager til detekteringer samt foretage korrekt
tilbagemelding til kontrolcentralen.

47091

1

47844

1
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