Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR Østjylland. Gældende fra 1.oktober 2017
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.
Opdateret: 01.10.2017

Erhvervsgruppe

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Kursustitel

Brugervenlighed
og grafisk design

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/brugervenlighed-og-grafiskdesign-akademiuddannelsen-iinformationsteknologi

Med 'brugervenlighed og grafik design' bliver
kvalificeret til at designe interaktive
brugergrænseflader, der giver succesfulde
brugeroplevelser.

37542

30

10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/grundlaeggende-itsikkerhed-akademiuddannelsen-iinformationsteknologi

Du kvalificerer dig til at kunne indgå i et
samarbejde om strategier, politikker og procedurer
for it-sikkerhed. Modulet er obligatorisk på
uddannelsesretningen Systemadministration.

37543

30

10

Du kvalificerer dig til at kunne indgå i et
samarbejde om strategier, politikker og procedurer
for it-sikkerhed. Modulet er obligatorisk på
uddannelsesretningen Systemadministration.

37544

30

10

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/merkantil/akademiuddannelsen-iinternational-handel-og-markedsfoering/digital- Det faglige indhold på dette kursus tager
udgangspunkt i de kompetencer erhvervslivet
markedsfoering-akademiuddannelsen-iefterspørger, med fokus på Sociale Medier og SEO
international-handel-og-markedsfoering

37607

30

10

Videregående
uddannelse

Du får viden, så du i praksis kan bidrage med
analyse, forslag, argumentation, vurdering og
udvælgelse i forhold til virksomhedens ehandelskoncepter – herunder også praktiske
løsninger og teknologi. Du lærer at udvikle forslag
til konkrete e-handelsløsninger, at analysere trends
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann og tendenser og at vurdere, hvilken teknisk løsning
elser/merkantil/akademiuddannelsen-ider bedst matcher virksomhedens behov. Du får
international-handel-og-markedsfoering/e-handel- konkrete værktøjer, så du kan agere som
akademiuddannelsen-i-international-handel-og- projektleder i samarbejde med både partnere,
kunder og brugere.
markedsfoering

37608

30

10

Grundlæggende it- Videregående
sikkerhed
uddannelse

Udvidet itsikkerhed

Digital
markedsføring

E-handel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Type
uddannelse

Videregående
uddannelse

Varighed dage

Antal
ECTS

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Salgspsykologi og
grundlæggende
Videregående
salg
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/merkantil/akademiuddannelsen-iinternational-handel-ogmarkedsfoering/salgspsykologi-ogI de fleste stillinger er der salg og service funktioner
grundlaeggende-salg-akademiuddannelsen-ibåde internt i virksomheden og eksternt i forhold
international-handel-og-markedsfoering
til kunder og samarbejdspartnere.

37610

30

10

Akademisk arbejde

Grundlæggende
programmering

Modulets formål er at kvalificere den studerende til
at kunne udarbejde kvalitetsprogrammer i et
moderne programmeringssprog. Modulet skal
kvalificere den studerende til at anvende relevante
abstraktioner, mønstre og teknikker i det valgte
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann programmeringssprog. Modulet skal endvidere
kvalificere den studerende til at kunne anvende et
elser/serviceprodit/akademiuddannelsen-itil programmeringssproget knyttet udviklingsmiljø
informationsteknologi/grundlaeggendeog centrale dele af de til sproget knyttede
programmering-akademiuddannelsen-ibiblioteker.
informationsteknologi

37710

30

10

Akademisk arbejde

Kommunikation
og samarbejde i
vejlednings- og
beskæftigelsesinds Videregående
atsen
uddannelse

https://www.ug.dk/hold/640117000

Giver indsigt i beskæftigelsesindsatsens juridiske
grundlag og får viden om og indsigt i
sagshåndtering på beskæftigelsesområdet

640117000

30

10

Akademisk arbejde

Grundlæggende
database +
Netværk og
Videregående
operativsystemer uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/netvaerk-ogoperativsystemer-akademiuddannelsen-iinformationsteknologi

Du får bl.a. kendskab til fundamentale
netværksbegreber, sikker kommunikation og
samspillet mellem programmeringssprog og
operativsystemer. Modulet er obligatorisk på
akademiuddannelsen i informationsteknologi

30

10

Akademisk arbejde

Camp Future,
Udbyder Cph
Learning

Akademisk arbejde

Videregående
uddannelse

Videregående
uddannelse

Innovativ projektledelse og forretningsudvikling for
ledige akademikere og højtuddannede. Efterfulgt
at 4 ugers virksomhedspraktik i casevirksomhed

37709+37708

30

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Kursustitel

Type
uddannelse

Projektledelse

Videregående
uddannelse

Akademisk arbejde

Byplanlægger

Videregående
uddannelse

Akademisk arbejde

Økonomistyring i
praksis med SAP

Akademisk arbejde

Grafisk Design

Akademisk arbejde

Potential in action Øvrige kurser

Akademisk arbejde

Lead the Talent

Øvrige kurser

Akademisk arbejde

Talentmatch

Øvrige kurser

Forløb med virsomheder. Konkret stategisk
opgave, som skaber innovation og stærkt netværk.
Virksomhedscases løses. Udd. Som innovationsagent og projektleder.
SMV får løst konkret case af kandidat, som har
tilknyttet mentor.

Bygge og anlæg

Ydervægge udførelse af
beklædninger

AMU

https://www.ug.dk/search/40052

Deltagerne kan udføre ydervægsbeklædning under
hensyn til kravspecifikationer, gældende lovgivning
om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt
relevante anvisninger.

40052

0,5

Bygge og anlæg

Teleskoplæsser
med gafler betjening

AMU

https://www.ug.dk/search/40073

Teleskoplæsser med gafler. Praktisk anvendelse af
og teoretisk viden om hvordan maskinen anvendes
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

40073

5

Bygge og anlæg

Teleskoplæsser
m.kranfunkt.betjening, B-cert.

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/teleskoplaessermkranfunkt-betjening-b-cert
Opkvalificering indenfor Byggeri

40152

3

Bygge og anlæg

Nedrivning praktisk
tilrettelæggelse

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivni
ng-og-affaldshaandtering/nedrivning-praktiskDeltageren kan selvstændigt tilrettelægge den
tilrettelaeggelse
praktiske udførelse af alle nedrivningsopgaver.

40166

3

Erhvervsgruppe
Akademisk arbejde

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Varighed dage

Antal
ECTS

Fokus på projektledelse og koordinering. Egen
profil i processen og relevante redskaber indenfor
projektledelse

30

Forløb for arbejdsløse arkitekterom byplanlæning i
3 dim., der ruster arkitekter til arbejde ved
kommuner og i lokalplanafd.

60

Øvrige kurser

Økonomistyring i praksis med SAP

30

Øvrige kurser

Grafisk Design kursus på 6 uge - Undervisning i
Adobe Photoshop, Illustrator og Indesign.

30

http://aarch.dk/info/studies/professionalstudies/jobrettet-uddannelse-ledigeakademikere/kursus-byplanlaegger/

60
60
65

10

Type
uddannelse

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Etablering af
indkørsler i
belægningssten og
flise
AMU

Bygge og anlæg

Vægbekædning
buet gips

Bygge og anlæg

CAD-20

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/search/40185

I uddannelsen arbejder deltagerne med at
projektere og udføre befæstigelser i indkørsler med
belægningssten og fliser.

40185

5

AMU

https://www.ug.dk/search/40243

Deltagerne kan bøje og montere gipsplader til loftsog vægbeklædning m.m. og kan selvstændigt
vælge egnede løsningsforslag hertil.

40243

2

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaeg
ning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/cad2d-paa-byggepladsen

40340

3

40355

0,5

40356

0,5

40362

1

40487

5

Bygge og anlæg

Indervægge udførelse af
beklædninger

Bygge og anlæg

Fuger - udfyldning
med
acrylfugemasse
AMU

AMU

https://www.ug.dk/search/40355

Deltagerne kan udføre beklædning af indervægge
og kan vælge og behandle indervægsmaterialer og
pladetyper ud fra viden om materialernes
anvendelighed til forskellige formål, opbevaring,
konstruktion og bearbejdning.

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fugerudfyldning-med-acrylfugemasse
Opkvalificering indenfor Byggeri

Bygge og anlæg

Vægkonstruktion opstilling af
vægskeletter
AMU

https://www.ug.dk/search/40362

Deltagerne kan opstille konstruktioner af
vægskeletter under hensyn til gældende lovgivning
om miljø, arbejdsmiljø og byggeri og kan ved
arbejdets udførelse følge relevante anvisninger.
Uddannelsen kan gennemføres i materialerne
stållægter eller træ.

Bygge og anlæg

Tagdækning Vandrette og
lodrette flader

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaek
ning-olign-med-tagpap-membraner-ogfolier/tagdaekning-vandrette-og-lodrette-flader

Deltagerne kan udføre mekanisk fastgjort
tagdækning på vandrette og lodrette flader udfra
en fastgørelsesplan, således at gældende
kvalitetskrav overholdes.

AMU

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Type
uddannelse

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

vejbygning bygning af mindre
vejen - ubundne
materialer
AMU

https://www.ug.dk/search/40493

Deltagerne kan med udgangspunkt i
projektbeskrivelse planlægge og udføre bygning af
vejarealer.

40493

10

Trapper fremstilling af
trapper

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/trapperfremstilling-af-trapper

Deltagerne kan opsnøre, udføre og opstille trapper
under hensyn til kravspecifikationer, gældende
lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og
byggeri, samt relevante vejledninger og
anvisninger.

40554

2

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/graveskaderOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg forebyggelse
Maskinfører/Entreprenør

40562

3

AMU

Deltagerne kan montere og justere h.h.v. vinduer,
døre eller skydedøre under hensyn til gældende
https://www.amukurs.dk/FreeTextSearchList/Kurs lovgivning, kravspecifikationer, arbejdsmiljø og
byggeri samt relevante producentanvisninger.
usside.aspx?CourseID=3688

40565

1

AMU

Deltagerne kan vælge hensigtsmæssige
https://www.amukurs.dk/FreeTextSearchList/Kurs gulvkonstruktioner og opbygge og montere disse i
træ og stål over kryberum samt etageadskillelse.
usside.aspx?CourseID=3689

40566

1

https://www.ug.dk/search/40611

Deltagerne kan rådgive om, planlægge og udvælge
materialer og konstruktioner med henblik på at
anvende energirigtige løsninger ved isolering af
boliger mhp reduktion af energiforbruget.

40611

3

https://www.ug.dk/search/40687

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

40687

2

Bygge og anlæg

Graveskader Forebyggelse

Bygge og anlæg

Vindue, dør og
skydedør montering og
justering

Bygge og anlæg

Gulve konstruktioner i
træ og stål

Bygge og anlæg

Isolering energirigtige
løsninger ved
isolering

Bygge og anlæg

Kvalitetssikring og
dokumentation i
bygge og anlæg
AMU

AMU

Type
uddannelse

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Bygningsreglemen
tet konstr/fugt/brand
/klima/energi
AMU

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/search/40688

Deltageren kan på baggrund af
Bygningsreglementets bestemmelser vurdere
specifikke problemstillinger i forbindelse med
udførelse af byggetekniske opgaver som
konstruktion, fugt, brand, indeklima og energi.
Deltagerne kan udføre gulvbelægning, herunder
tilskæring til vægge og til øvrige forhindringer,
samt sammenskæring og klæbning. Arbejdet
udføres under hensyn til kravspecifikationer samt
gældende lovgivning.
Deltagerne kan udføre reparation af
gulvbelægning, hvilket omfatter opskæring og
fjernelse af beskadiget belægning, renovering af
underlag samt tilpasning og klæbning af
belægningen.

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

40688

0,5

40695

1

40696

1

Bygge og anlæg

Gulve - Montering
af
gulvbelægninger AMU

Bygge og anlæg

Gulve - Reparation
af
gulvbelægninger AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegni
ng-og-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/gulve-montering-afgulvbelaegninger
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegni
ng-og-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/gulve-reparation-afgulvbelaegninger

Gulve - Afslibning
af gulve
AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegni
ng-og-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/gulve-afslibning-af-gulve

Deltagerne kan afslibe trægulve, hvilket omfatter
vurdering af gulvets egnethed for afslibning,
afslibning af flader og kanter, samt finpudsning til
overfladebehandling.

40700

1

Gulve - Vurdering
af undergulve
AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegni
ng-og-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/gulve-vurdering-af-undergulve

Deltagerne kan vurdere undergulve med henblik på
montering og reparation, hvilket omfatter
vurdering af undergulvets bæreevne, fasthed,
fugttilstand og egnethed for montering af
overfladebelægning.

40702

1

Deltagerne kan håndtere, transportere og
opbevare glas og ruder på byggepladsen, ligesom
deltagerne kan identificere forskellige glastyper
efter den ønskede funktion, samt foretage
modtagekontrol af leverancer.

40740

2

40746

2

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Glas - håndtering
af glas på
byggepladsen

AMU

Bygge og anlæg

Maskinsikkerhed

AMU

http://www.veucenternord.dk/11876/glashaandtering-af-glas-paa-byggepladsen.html
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/traeetsuddannelser/produktionaf-moebler-orgler-doere-vinduermv/maskinsikkerhed-og-arbejdsmiljoe-itraeindustrien

Erhvervsgruppe

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursustitel

Type
uddannelse

Brand, tætning af
installationsgenne
mføringer
AMU
Køleteknik,
klargøring og
idriftsætning af
anlæg
AMU
Byggerioperatør 1
og 2
AMU

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/search/40747

Kabelmontør forløb 2 (relevant uddannelsesog/eller erhvervserfaring )

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

40747

1

http://www.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseI Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med
D=4809
arbejde med varmepumper

40855

3

Åbent værksted, løbende optag

40899

2

Aktuelle
malematerialer og
teknikker
AMU

Efter uddannelsen har deltagerne opnået et
teoretisk og praktisk kendskab til aktuelle akryl-,
plast-, plastalkyd-, vandig alkyd- og
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds linoliemateiraler, således at man kan foretage et
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings- korrekt valg af materiale og arbejdsproces i forhold
og-automaling-samt-skilteproduktion-mv/aktuelle- til miljøvenlighed, produktivitet og givne
kvalitetskrav.
malematerialer-og-teknikker

41761

5

Teknisk isolering,
pap og lærred

AMU

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

41912

2

AMU

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

41913

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering- ddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-afaf-tekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegummie
tekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegummie

41917

4

Bygge og anlæg

Teknisk isolering,
kanalisolering

Bygge og anlæg

Køleisolering/celle
gummi
AMU

Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen

Erhvervsgruppe

Bygge og anlæg

Kursustitel

Type
uddannelse

Køleisolering/celle
gummi T-stk
AMU

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

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

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

41918

4

41949

2

42307

15

0

Bygge og anlæg

Projektforståelse bygge og anlæg
AMU

Bygge og anlæg

Anlæg i betonsten,
buede linier
AMU

Formålet er, at deltagerne selvstændigt og i
samarbejde med andre kan gøre brug af
betingelser, beskrivelser og tegninger, som normalt
forekommer inden for bygge- og anlægsområdet,
således at deltagerne selv kan sætte sig ind i
foreliggende projektmateriale før og under
arbejdets udførelse, herunder krav vedr. arbejdets
kvalitetssikring og kontrol.
https://www.ug.dk/search/41949
I uddannelsen arbejder deltagerne med at
planlægge, udføre og kvalitetsbedømme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds anlægsgartneropgaver lagt/opført i betonvarer,
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og- hvori der indgår belægninger, trapper og mure i
buede linier i henhold til gældende normer for
pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-iarbejdet
betonsten-buede-linier

Anlæg i beton-,
natursten og træ

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-ibeton-natursten-og-trae

I uddannelsen arbejder deltagerne med beregning
og afsætning af større buer og grøfter med flere
typer af afsætningsværktøj, samt planlægning,
udførelse af opgaver lagt/opført i beton-, natursten
og træ.

42384

15

0

Bygge og anlæg

Anlæg i natursten,
træ og vand
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-inatursten-trae-og-vand

I uddannelsen arbejder deltagerne med
planlægning og udførelse opgaver lagt/opført i
natursten og træ, hvori der indgår spejlbassiner og
glidevand, pergola og hegn under hensyn til
gældende normer og kvalitetsstyring

42385

15

0

Bygge og anlæg

Dampspærre renovering af
ydervægskonstruk
tion
AMU

Deltagerne kan udvælge og montere specielle
dampspærremembraner ved renovering af
ydervægskonstruktion udefra og indefra under
hensyn til udfaldskrav,

42807

1

Bygge og anlæg

Type
uddannelse

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

PCB - Håndtering,
fjernelse og
bortskaffelse
AMU

Bygge og anlæg

Gulve Efterbehandling af
trægulve
AMU

Bygge og anlæg

Gulve - Opretning
af eksisterende
gulve
AMU

Link til beskrivelse af kurset

Bygningsarbejdere, der er beskæftiget i
jobfunktioner, hvor de kommer i berøring med PCBhttps://www.ug.dk/search/42905
holdige bygningsmaterialer.
Deltagerne kan efterbehandle trægulve, hvilket
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu omfatter vurdering af trægulvets egnethed for
ddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegni efterbehandling, klargøring til
overfladebehandling, overfladebehandling,
ng-og-vaadrumsopgaver-medefterbehandling samt rådgivning om
vaadrumssikring/gulve-efterbehandling-afvedligeholdelse.
traegulve
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegni
ng-og-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/gulve-opretning-af-eksisterende- Deltageren kan oprette eksisterende gulve med
gulve
plader og/eller ved spartling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaeg
ning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/planlaegningsmetoder-i-bygge-oganlaegsbranchen

Bygge og anlæg

Planlægningsmeto
der i bygge- og
anlægsbrancher
AMU
Brolægning,
underlagsopbygni
ng og
komprimering
AMU

https://www.ug.dk/search/43681

Bygge og anlæg

Kabelarbejde retablering af
belægninger

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Byggelogistik
Pers. sikkerhed v
arbejde med
epoxy og
isocyanater

kort beskrivelse af kurset

Deltagerne kan medvirke ved planlægning af byggeog anlægsopgaver v.hj.a. hensigtsmæssigt
planlægningsværktøj/-metoder og anvende dette i
forbindelse med praktisk udførelse af bygge- og
anlægsopgaver.

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

42905

1

42906

1

43524

1

43578

3

43681

5

AMU

https://www.ug.dk/search/43718

udlægning og komprimering af udlagte grus- og
stenmaterialer ved brug af minigraver og
vakuumløftere
Deltagerne kan udføre retablering efter
ledningsgrave i vej-, sti- og fortovsarealer, således
at de stillede kvalitetskrav til belægningens
retablering er opfyldt.,

43718

5

AMU

Deltagerne kan medvirke til at sikre at de rette
byggematerialer og -materiel er til rådighed på
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds byggepladsen når og hvor de skal anvendes, så
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaeg unødig ventetid og beskadigelse af oplagrede
materialer undgås og byggeprocessen kan forløbe
ning-styring-og-samarbejde-i-byggesmidigt.
anlaeg/byggepladslogistik

43749

2

43996

2

AMU

https://www.ug.dk/search/43996

arbejde med epoxy og isocyanater i forhold til sig
selv og sine omgivelser j.f. §5 i AT bekendtgørelsen
nr. 292

Type
uddannelse

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Bygge og anlæg

Systemstilladser opstilling mv.
AMU

Bygge og anlæg

Vejasfaltarbejde Arbejdsmetoder
og udlægning
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsm
ontage/systemstilladser-op-0
Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Stillads
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbel
aegninger/vejasfaltarbejde-arbejdsmetoder-ogudlaegning
Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Kloak/Vej

Bygge og anlæg

Bygningsmaler Spartling af
vanskelige
overflader

Bygge og anlæg

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

44004

15

44336

10

AMU

Deltagerne kan vælge korrekte afrensning- og
opbygningsmetoder, teknik og værktøj til spartling
og opretning i forhold til en vurdering af nye og
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds tidligere malebehandlede indvendige og udvendige
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings- overfladers art og tilstand på forskellige overflader
som murede vægge, beton, gips, bindingsværk,
og-automaling-samt-skilteproduktionrørvæv mv. i forhold til givne krav om slutfinish og
mv/bygningsmaler-spartling-af-vanskeligekvalitet.
overflader

44394

2

Vejasfaltarbejde Komprimering
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbel
aegninger/vejasfaltarbejde-komprimering
Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Kloak/Vej

44424

5

Bygge og anlæg

Faldsikringsudstyr AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsm
ontage/anvendelse-af-faldsikringsudstyr

44465

1

Bygge og anlæg

Betjening af
dozere

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg se-af-entreprenoermateriel/betjening-af-dozere Maskinfører/Entreprenør

44485

5

Bygge og anlæg

Betjening af
dumpere

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg se-af-entreprenoermateriel/betjening-af-dumpere Maskinfører/Entreprenør

44486

2

Bygge og anlæg

Betjening af
gummihjulslæsser
e
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/betjening-afOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg gummihjulslaessere
Maskinfører/Entreprenør

44487

3

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Betjening af
hydrauliske
gravemaskiner

Bygge og anlæg

Betjening af
minidumpere og
motorbører

Bygge og anlæg

Betjening af
minigravere og
minilæssere

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/betjening-afOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg hydrauliske-gravemaskiner
Maskinfører/Entreprenør

44488

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/betjening-afOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg minidumpere-og-motorboerer
Maskinfører/Entreprenør

44489

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/betjening-afOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg minigravere-og-minilaessere
Maskinfører/Entreprenør

44490

2

Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør

44491

5

Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør

44496

2

Betjening af
rendegravere
AMU
Komprimering
med
entreprenørmaski
ner
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/betjening-afrendegravere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsa
rbejder/komprimering-medentreprenoermaskiner

kort beskrivelse af kurset

Varighed dage

Antal
ECTS

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/pasning-ogOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg vedligeholdelse-af-entreprenoermaskiner
Maskinfører/Entreprenør

44501

3

Bygge og anlæg

Pasning og
vedligeholdelse af
entreprenørmaski
ner
AMU
Kloakering Udøvelse af
funktionen tek.
Ansvarlig
AMU

https://www.ug.dk/search/44537

Kloakmester Aut. Udd.

44537

10

Bygge og anlæg

Vådrum - fliser og
klinker på
vådrumssikr
underlag
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-tungere-materialer/vaadrumfliser-og-klinker-paa-vaadrumssikr-underlag

Deltagerne kan opsætte/nedlægge almindelig
forekommende fliser og klinker på vådrumssikrede
underlag, og i den forbindelse placere og udføre
flexsible/elastiske fuger korrekt.

44612

1

Bygge og anlæg

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-tungere-materialer/loft-ogvaegpuds-paa-roervaev-og-braedder-udfoerelse

Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske
krav samt efter gældende bygge- og
arbejdsmiljølov pudse vægge og lofter opbygget af
brædder med rørvæv.

44622

2

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-tungere-materialer/grov-ogfinpudsede-overflader-udfoerelse

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.

44626

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/udfoer-af-kranloeft- Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg med-entreprenoermask-g-cert
Maskinfører/Entreprenør

44909

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaek
ning-olign-med-tagpap-membraner-ogfolier/brandforanstaltninger-vedtagdaekkerarbejde

Deltagerne kan udføre varmt tagdækkerarbejde
brandteknisk korrekt, samt vurdere de mulige farer
og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages
ved udførelse af varmt arbejde.

45140

1

https://www.ug.dk/search/45141

forebygge brand i fbm udførelse af
bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som
kan foranledige brand på arbejdsstedet.

45141

1

https://www.ug.dk/search/45159

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

45159

3

https://www.ug.dk/search/45161

Udføre enkle armeringsopgaver i konstruktioner
med slap armering, eksempelvis i fundamenter,
vægge, søjler, bjælker og dæk

45161

3

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Loft- og vægpuds
på rørvæv og
brædder udførelse

Bygge og anlæg

Grov- og
finpudsede
overflader udførelse

Bygge og anlæg

Udfør. af kranløft
med
entreprenørmask. G-cert.
AMU

Bygge og anlæg

Brandforanstaltnin
ger ved
tagdækkerarbejde AMU
Brandforanstaltnin
ger v.
gnistproducerende
værktøj
AMU
Armering udarbejdelse af
klippe- og
bukkelister
AMU

Bygge og anlæg

Slap armering udførelse af enkle
opgaver
AMU

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Type
uddannelse

Varighed dage

Antal
ECTS

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

45163

5

AMU

Deltagerne kan foretage materialeopmålinger og
fremstille traditionel forskalling til normalt
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds forekommende forskallingsopgaver inden for
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-og- betonkonstruktioner med baggrund i viden om
montagebyggeri/forskalling-udfoerelse-af-enkle- betontryk samt diagrammer og tabeller til
bestemmelse af trædimensioner m.v.
loesninger
Styrke og videreudvikle færdigheder inden for
grundlæggende faglig regning med henblik på
https://www.ug.dk/search/45215
løsning af opgaver i branchen

45215

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoris
k-faelleskatalog/grundlaeg-1
Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Kloak

45347

3

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaek
ning-olign-med-tagpap-membraner-ogfolier/tagdaekning-laegning-af-sbs-papper

Deltagerne kan udføre lægning af SBS-papper på
tagkonstruktioner i ht. foreliggende tegninger og
tekniske beskrivelser, så gældende kvalitetskrav
overholdes.

45385

5

Bygge og anlæg

Bygningsreglemen
tet - anvendelse
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaeg
ning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/bygningsreglementet-anvendelse

Deltagerne kan anvende gældende
bygningsreglement med tilhørende vejledninger og
bestemmelser og på den baggrund vurdere
bygningers lovlighed.

45420

2

Bygge og anlæg

Kabelarbejde etablering af
nyanlæg

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsa Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg rbejder/kabelarbejde-etablering-af-nyanlaeg
Maskinfører/Entreprenør

45501

5

Bygge og anlæg

Anvendelse af
bygge- og
anlægstegninger

https://www.ug.dk/search/45542

Anvende tegningsmateriale med tilhørende
beskrivelser inden for bygge- og anlægsområdet
som grundlag for udførelse af deres arbejde

45542

3

Bygge og anlæg

Rulle- og
bukkestillads opstilling mv.

https://www.ug.dk/search/45566

Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger
jobs, hvor der arbejdes med opstilling, ændring
eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

45566

1

Bygge og anlæg

Forskalling udførelse af enkle
løsninger
AMU

Bygge og anlæg

Grundlæggende
faglig regning

Bygge og anlæg

Grundlæggende
faglig matematik

Bygge og anlæg

Tagdækning lægnig af SBSpapper

AMU

AMU

AMU

Erhvervsgruppe

Bygge og anlæg

Kursustitel

Type
uddannelse

https://www.ug.dk/search/45581

Deltagerne kan betjene værktøjer og maskiner til
udførelse af forefaldende arbejdsopgaver inden for
bygge- og anlægsområdet, bl.a. vinkelsliber,
kædesav, betonhammer, samt andre større
håndværktøjsmaskiner.

45581

2

https://www.ug.dk/search/45588

Personer der kan blive eksponeret med epoxy- og
isocyanatholdige produkter i forbindelse med
fugning og samling af bygningselementer.

45588

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivni
ng-og-affaldshaandtering/nedrivningmaterialehaandtering

Deltagerne kan medvirke ved nedrivning af alle
forskellige typer af bygge- og anlægskonstruktioner
og håndtere de forskellige materialer
sikkerhedsmæssigt korrekt og iht. gældende regler.

45642

5

Deltagerne kan medvirke ved nedrivning af alle
typer af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra
viden om forskellige konstruktionernes statiske og
konstruktive forhold

45727

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivni
ng-og-affaldshaandtering/nedrivning-bygge-oganlaegskonstruktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbel
aegninger/asfaltlapning

Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Kloak/Vej

45774

5

AMU

https://www.ug.dk/search/45775

Deltagerne kan med projektmateriale som
grundlag medvirke ved bygning af fortovsarealer.

45775

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivni Deltagerne kan medvirke ved demontering og
nedrivning af ustabile konstruktioner, herunder
ng-og-affaldshaandtering/nedrivning-ustabilebrand - og stormskadede bygninger.
konstruktioner

45805

4

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Nedrivning - byggeog
anlægskonstruktio
ner
AMU

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Nedrivning ustabile
konstruktioner

Antal
ECTS

3

Nedrivning materialehåndteri
ng
AMU

Asfaltlapning
Vejbygning bygning af
fortovsarealer

Varighed dage

45578

Nedrivning anvendelse af love
og regler mv.
AMU

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

kort beskrivelse af kurset

Deltagerne kan, ved nedrivning af bygge- og
anlægskonstruktioner, anvende gældende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds lovgivning, regelsæt, anmeldelser og tilladelser,
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivni herunder krav vedr. arbejdsmiljø ved nedbrydning i
ng-og-affaldshaandtering/nedrivning-anvendelse- henhold til brancheaftale, NMK 96, mellem
af-love-og-regler-mv
Miljøministeriet og Nedbrydningssektionen.

Betjening og
vedligeh. Af
håndværktøjsmask
iner
AMU
Fugning personlig
sikkerhed ved
fugning mv.
AMU

Bygge og anlæg

Link til beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Bygge og anlæg

Sikkerhed ved
arbejde med
asbestholdige
materialer

AMU

Bygge og anlæg

Digital
maskinstyring af
entreprenørmaski
ner i 2D
AMU

Bygge og anlæg

Vægkonstruktione
r af massive
træelementer
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/digital-maskinstyringaf-entreprenoermaskiner-i-2d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/vaegkonstruktioner-mont-af-massivetraeelementer

Deltagerne kan montere præfabrikerede massive
træelementer i henhold til gældende bygge-, miljøog arbejdsmiljølovgivning, samt relevante
anvisninger

45916

1

Bygge og anlæg

Malerens
håndtering af
skimmelvækst og
fugt

Deltagerne kan rådgive om forebyggelse af
skimmelvækst samt om afrensning og
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds malebehandling af overflader, som har været
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings- angrebet af fugt og skimmelsvamp. Deltagerne kan
og-automaling-samt-skilteproduktionforetage fugtmålinger og vurdere disse med
mv/malerens-haandtering-af-skimmelvaekst-og- henblik på at tilrettelægge og kvalitetssikre
fugt
malearbejdet.

46680

2

Bygge og anlæg

GPS i 3Dmaskinstyring af
entreprenørmaski
ner
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/gps-i-3dOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg maskinstyring-af-entreprenoermaskiner
Maskinfører/Entreprenør

46750

5

46967

2

46968

1

46969

1

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kloakering Arbejdsmiljø
Kloakering Afløbssystemers
formål og
indretning
Kloakering Dræning af
bygværker

AMU

AMU

AMU

AMU

Varighed dage

Antal
ECTS

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/search/45845

personer der skal arbejde med asbestholdige
materialer i bygninger, skibe, tog og maskiner m.v.,

45845

4

Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør

45901

5

håndtere arbejdsmiljøproblemer og varetage
opgaver i tilknytning til arbejdsmiljølovens regler
inden for det kloakautoriserede område ud

https://www.ug.dk/search/%C2%A046967
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsa
rbejder/kloakering-afloebssystemers-formaal-ogindretning
Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Kloak
nstallere drænsystemer af plast indenfor det
kloakautoriserede område ved anvendelse af
gældende drænnorm
https://www.ug.dk/search/%C2%A046969

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Bygge og anlæg

Kloakering Anvendelse af
lægningsbestemm
elser
AMU
Kloakering Beregnig af koter,
fald og rumfang
mv
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering - KS af
afløbsinstallatione
r
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering Opmåling og valg
af afløbsmaterialer AMU

Bygge og anlæg

Kloakering Afløbsplan for
enfamiliehus

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

AMU

Kloakering - CAD
i.f.m. afløbsplaner AMU
Kloakering Udførelse af
afløbsinstallatione
r
AMU

Vådrum udførelse af
vådrumssikring

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/search/46970

anvende gældende lægningsbestemmelser ved
udførelse af afløbsinstallationer,

46970

2

https://www.ug.dk/search/46971

beregne koter, fald, anlæg og rumfang i.f.m.
planlægning og udførelse af afløbsinstallationer

46971

2

https://www.ug.dk/search/46972

udføre kvalitetssikring af afløbsinstallationer på
baggrund af viden om autorisationslovens krav til
godkendte kvalitetsstyringssystemer

46972

1

https://www.ug.dk/search/46973

viden om afløbsmaterialers egenskaber og
anvendelsesområder foretage hensigtsmæssigt
valg og opmåling af materialer til
afløbsinstallationer i jord.

46973

2

46974

3

https://www.ug.dk/search/46975

udarbejde afløbsplaner for enfamiliehuse,
herunder planlægge og projektere afløbsanlæg for
spildevand, regnvand og omfangsdræn
læse, tegne og redigere CAD-tegninger i
sammenhæng med projektering af
afløbsinstallationer

46975

3

https://www.ug.dk/search/46976

udføre afløbsinstallationer i jord i plastmaterialerne
PVC, PP og PE

46976

16

47129

2

https://www.ug.dk/search/46974

Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav udføre
vådrumssikring af let og tungt vådrum efter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds gældende love, regler og produktanvisninger og
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaeg kan vælge egnede værktøjer og foretage korrekt
materialevalg, der også omfatter afløbstyper og
ning-og-vaadrumsopgaver-medrørføringer med direkte forbindelse til
vaadrumssikring/vaadrum-udfoerelse-afvådrumssikringen.
vaadrumssikring

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Flisegulve udførelse

Bygge og anlæg

Vejen som
arbejdsplads Certifikat

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Mosaikfliser på
væg og gul
Køle- fryse- og
komfortanlæg
grundlæggende
(køleteknik 1)
Køle- fryse- og
komfortanlæg
optimering og
eftersyn
(køleteknik 2)
Kloakering - KS i
Autoriseret
virksomhed
Kloakering Udskilleranlæg
Kloakering - i det
åbne land

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

AMU

eltagerne kan udføre et flisegulv, herunder
foretage en opmåling og en udlægning, som sikrer
et både kvalitativt og æstetisk udseende på det
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds færdige flisegulv. Deltagerne kan med viden om
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge- tunge gulvkonstruktioner vurdere om en gulvflade
og-anlaegsopgaver-i-tungere-materialer/flisegulve- er egnet for fliser, samt udarbejde og gennemføre
en løbende kvalitetssikring.
udfoerelse

47132

2

AMU

https://www.ug.dk/search/47136

Krav til afmærkning og sikkerhed, der stilles i
forbindelse med vejarbejder. Korrekt afmærkning
af stationære og bevægelige vejarbejder

47136

2

AMU

eltagerne 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
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds kvalitativt og æstetisk udseende i den færdige
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge- overflade, hvor hensyn til installationer, afløb,
eventuelle dekorationer og åbninger også er
og-anlaegsopgaver-i-tungeretilgodeset.
materialer/mosaikfliser-paa-vaeg-og-gulv

47138

2

AMU

http://www.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseI Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med
D=4796
arbejde med varmepumper

47139

5

AMU

http://www.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseI Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med
D=4797
arbejde med varmepumper

47140

2

AMU

https://www.ug.dk/search/47144

Kloakmester Aut. Udd.

47144

2

AMU

https://www.ug.dk/search/47145

Kloakmester Aut. Udd.

47145

4

AMU

https://www.ug.dk/search/47146

Kloakmester Aut. Udd.

47146

7

kort beskrivelse af kurset

Varighed dage

Antal
ECTS

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Bygge og anlæg

Kloakering - Ved
landbrugets
driftsbygninger

AMU

https://www.ug.dk/search/47147

Kloakmester Aut. Udd.

47147

2

Bygge og anlæg

Kloakering Pumpeanlæg mv. AMU

https://www.ug.dk/search/47148

Kloakmester Aut. Udd.

47148

3

Bygge og anlæg

Kloakering Projektering og
dimensionering

AMU

https://www.ug.dk/search/47149

Kloakmester Aut. Udd.

47149

14

AMU

https://www.ug.dk/search/47150

Kloakmester Aut. Udd.

47150

10

AMU

https://www.ug.dk/search/47151
Kloakmester Aut. Udd.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbel
aegninger/vejasfalt-varetagelse-af-sundhed-ogsikkerhed
Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Kloak/Vej
arbejde i.h.t. gældende regler og anvende
beskyttelsesforanstaltninger v. arb. m. tagdækning
og fugtisoleringsarbejder m. opvarmet asfalt og
bitumen.
https://www.ug.dk/search/47200

47151

4

47183

5

47200

2

Deltagerne kan udføre lægning af APP-papper på
tagkonstruktioner og kan i den forbindelse sikre, at
gældende kvalitetskrav overholdes ved udførelse af
afslutninger ved gennembrydninger og
inddækninger.

47221

2

Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med
arbejde med varmepumper

47306

2

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kloakering - Aut.
Kloakmesterarbejd
e i praksis
Kloakering Anvendelse af
lovgrundlaget
Vejasfalt Varetagelse af
Sundhed og
Sikkerhed
Tagdækning Sikkerhed ved
bitumen og
asfaltmat.

AMU

AMU

Bygge og anlæg

Tagdækning Lægning af APPpapper

AMU

Bygge og anlæg

Hårdlodning af
kobber og stål til
DN13

AMU

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaek
ning-olign-med-tagpap-membraner-ogfolier/tagdaekning-laegning-af-app-papper
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/s
ervice-paa-hvidevare-ogkoeleautomatik/haardlodning-af-kobber-og-staaltil-dn13

Varighed dage

Antal
ECTS

Type
uddannelse

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Betjening af
entreprenørmaski
ner
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendel
se-af-entreprenoermateriel/betjening-afOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg entreprenoermaskiner
Maskinfører/Entreprenør

Kloakering - Eludstyr i
pumpebrønde
Kloakering Anvendelse og
afledning af
regnvand

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsa
rbejder/kloakering-el-udstyr-i-pumpebroende
Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Kloak
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsa
rbejder/kloakering-anvendelse-og-afledning-afregnvand
Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Kloak

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Nivellering

Basiskursus for
anlægsgartnere

AMU

AMU

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden
for bygge- og anlægsbranchen med relevante
nivellerings- og laserinstrumenter.

AMU

https://www.ug.dk/search/47665

AMU

Deltageren kan ud fra gældende normer og
arbejdstegninger etablere mindre anlæg med fliser
og planter iht. gældende krav og regler vedr.
sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Deltageren kan
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu udføre almindelig forekommende plejeopgaver.
ddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og- Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og
pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/basiskursus- håndværktøjer, som anvendes ved opgavernes
løsning.
anlaegsgartnere

ADR Grund- og
Specialiseringskurs
us - Tank + Kl. 1
AMU
Kloakering Montering af
rottespærrer
AMU

https://www.ug.dk/search/47696

transport af farligt gods i emballager og tanke inklusive gods hørende til klasse 1, men med
undtagelse af gods hørende til klasse 7.

https://www.ug.dk/search/47744

Kloakmester Aut. Udd.

Grundlæggende
anlægsteknik

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-ogOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Grønne
anlaeg/grundlaeggende-anlaegsteknik
områder

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

47572

5

47588

1

47663

3

47665

5

47690

20

47696

5,4

47744

1

47803

15

Erhvervsgruppe

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

AMU

Deltagerne kan udføre sprøjtespartel med airless
udstyr og vælge materialer, udstyr, dyser og tryk til
de enkelte sprøjtespartel opgaver, ligesom
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds deltagerne kan udføre sprøjtespartel med
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings- hensigtsmæssige teknikker og kan sikre, at
arbejdet udføres i overensstemmelse med den
og-automaling-samt-skilteproduktionmv/bygningsmaler-sproejtespartling-med-airless ønskede kvalitet.

Bygningsmaler Rensning af
facader
AMU
Rørmontage
vandinstallationer plastrør
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds Deltagerne kan foretage skånsom facadeafrensning
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings- med tøris- og lavaanlæg og på baggrund af
tilstandsvurdering af facadeunderlaget vælge
og-automaling-samt-skilteproduktionkorrekt rensemetode.
mv/bygningsmaler-rensning-af-facader
Rørmontør - faglærte og ufaglærte, der ønsker at
gennenmføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til
rørmontør.
https://www.ug.dk/search/47992

Kursustitel

Bygningsmaler Sprøjtespartling
med Airless

Rørmontage
vandinstallationer stål- og kobberrør AMU
Rørmontør,
overdragelse
AMU
Arbejdsmiliø 1 i
faglærte og
ufaglærte job
AMU

Bygge og anlæg

Lufttæthed nye
boliger

Bygge og anlæg

Lufttæthed tagren AMU

Bygge og anlæg

Lufttæthed

AMU

AMU

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

47898

2

47899

2

47992

9

https://www.ug.dk/search/47993

Rørmontør - skal have gennemført Rørmontage
vandinstallationer - plastrør

47993

9

https://www.ug.dk/search/47994

Rørmontør - afsluttende modul

47994

12

https://www.ug.dk/search/48049

fysisk og psykisk arbejdsmiljø inden for eget
jobområde på baggrund af viden om risikofaktorer.

48049

2

48199

2

48200

2

48201

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/lufttaethed-ved-nye-boliger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/lufttaethed-ved-renovering-aftagkonstruktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/lufttaethed-v-renovering-afydervaegge

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Varighed dage

Antal
ECTS

AMU

https://www.ug.dk/search/48259

Kabelmontør - Forløb 1

48259

10

AMU

https://www.ug.dk/search/48260

kabelmontør - Forløb 1

48260

15

AMU

https://www.ug.dk/search/48261

Kabelmontør Forløb 2 (relevant uddannelsesog/eller erhvervserfaring).

48261

2

AMU

https://www.ug.dk/search/48262

Afsluttende modul - Kabelmontør

48262

8

48263

2

48264

12

48411

5

Faget giver viden om økologiske varer og
grundholdninger samt forudsætninger for at
tilberede mad og sammensætte menuer i det
økologiske køkken.

30265

5

Bygge og anlæg

Kabelmontage føringsveje
Kabelmontage kabler
Kabelmontage trækning,
fastgørelse
Kabelmontør overdragelse

Bygge og anlæg

installationsteknis
ke tegninger og
diagrammer
AMU

https://www.ug.dk/search/48263

Kabelmontør forløb 2 (forudsætter 40747 Brand
og tætning af installationsgennemføringer eller
tilsvarende )

Bygge og anlæg

Rørmontage
vandinstallationer
forberedende
AMU

https://www.ug.dk/search/48264

Rørmontør - retter sig mod personer med relevant
uddannelses- eller erhvervserfaring.

Tegningsfremstilli
ng 3D CAD
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/traeetsuddannelser/produktionaf-moebler-orgler-doere-vinduermv/tegningsfremstilling-i-3d-cad-trae-1

Det økologiske
køkken

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito
rogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/det-oekologiske-koekken

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/merkantil/akademiuddannelsen-iinternational-handel-og-markedsfoering/service- Service og kommunikation til kunder og
akademiuddannelsen-i-international-handel-og- samarbejdspartnere. Egen profil og tilgang til
service
markedsfoering

37748

15

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoris
k-faelleskatalog/ergonomi-inden-faglaerte-ogufaglaerte-job

40392

2

0

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Service

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Ergonomi inden
for faglærte og
ufaglærte job

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

https://www.ug.dk/search/40914

kalkulation af forbrug og prissætning af
drikkevarer, give tilbud på selskaber og lave
varebestilling til arrangementer. Deltageren kan
afregne med gæsten med forskellige former for
betalingsmidler

40914

1

https://www.ug.dk/search/42452

sammensætte, beregne og fremstille retter til
diæter / fødevareallergi. kostplaner. kostberegning
og kostplanlægning

42452

5

42885

3

42886

3

42909

3

https://www.ug.dk/search/42911

vejlede ved planlægning af selskaber. gennemføre
selskabsservering og afvikling. klargøre lokaler til
selskaber og udføre kreativ opdækning

42911

3

https://www.ug.dk/search/42912

gæstebetjene om valg af vine til bestemte retter
samt om vinens sensoriske karakteristika samt at
åbne og servere vine korrekt

42912

3

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Diæt og
allergivenligt kost Amu

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Mad og måltider
til forskellige
brugergrupper

AMU

https://www.ug.dk/search/42885

Hotel, restauration,
køkken, kantine

mad til børnsunde børn

AMU

https://www.ug.dk/search/42886

AMU

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
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds effektiv afvikling af konferencer samt indfri gæsters
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito forventninger til indretningen af lokaler til
rogkoedbranchen/reception-servering-ogforskellige arrangementer. Deltageren kan foretage
service/service-og-gaestebetjening-vedafrydning samt følge op på arrangementet med
konferencer
hensyn til afregning og evaluering med gæsten

Service og
gæstebetjening
ved konferencer

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Servering og
gæstebetjening
ved selskaber

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Servering af vin

AMU

AMU

Antal
ECTS

kort beskrivelse af kurset

Kalkulation ved
gæstebetjening

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Varighed dage

Link til beskrivelse af kurset

Hotel, restauration,
køkken, kantine

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

udvikle og fremstille velsmagende måltider
tilpasset de forskellige brugergruppers
ernæringsmæssige behov og ønsker.
fremstille sund mad og bagværk til børn på
forskellige alderstrin ud fra grundlæggende viden
om økologi, råvarekendskab og
tilberedningsmetoder.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

https://www.ug.dk/search/43400

anvende sensorisk analyse. planlægge,
sammensætte og tilberede mad iht sensoriske
kvaliteter, temperatur, udseende, duft, smag og
konsistens.

43400

5

https://www.ug.dk/search/43696

kompetence til at anvende både moderne og
traditionelle metoder ved fremstilling og servering
af kaffe, kakao og te.

43696

2

https://www.ug.dk/search/43733

gæstebetjene og servere de mest forekommende
ølsorter, mikse og servere de mest almindelige
drinks og cocktails samt tilhørende bararbejde.

43733

2

AMU

https://www.ug.dk/search/43734

kompetence at sammensætte menuer. kan
gæstebetjene ved menuvalg og vejlede gæsten i
valget af velegnede drikkevarer.

43734

3

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito
rogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/servering-og-service-i-restauranten

43894

3

Menusammensæt
ning
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito
rogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/menusammensaetning

44603

4

Lunt og varmt
køkken i cafeteria
og kantine
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito
rogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/lunt-og-varmt-koekken-icafeteria-og-kantine

44605

5

44608

4

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Fremstilling og
servering af kaffe,
kakao og te
AMU

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Servering af øl,
vin, drinks og
alkoholfrie drikke

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Menuvejledning
ved
gæstebetjening

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Servering og
service i
restauranten

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Antal
ECTS

kort beskrivelse af kurset

Sensorik - kvalitet,
smag og behag
AMU

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Varighed dage

Link til beskrivelse af kurset

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

AMU

Anretning af mad i
cafeteria og
kantine
AMU

https://www.ug.dk/search/44608

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 kan anrette,portionere og servere
almindeligt forekommende retter i cafeteria og
kantine samt foretage relevant opdækning og
afdækning set i relation til virksomhedens koncept.
Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Grundtilberedning
i restaurant og
kantine
AMU

https://www.ug.dk/search/45491

anvende de i restaurant og kantine almindeligt
forekommende grundtilberedninger, anvende
forskellige råvarer i forhold til
tilberedningsmetoder.

Salat og salatbar i
madfremstillingen AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito
rogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/salat-og-salatbar-imadfremstilling
grundlæggende viden om de fem grundsmage.
foretage tilsmagning i relation til behov og
forventninger i små og store måltider.

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

45491

5

45531

2

45874

2

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Smagen i centrum AMU

https://www.ug.dk/search/45874

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Almen
fødevarehygiejne
for F/I
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito
rogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantDeltagerne kan arbejde efter gældende regler og
kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi lovgivning om fødevarehygiejne.

45902

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringss
ervice/grundlaeggende-rengoeringshygiejne

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Grundlæggende
rengøringshygiejn
e
AMU
Mad som i gamle
dage, for
storkøkkener
AMU

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Kommunikation i
serviceorienteret
gæstebetjening

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Prisberegning i
den daglige
madproduktion

Hotel, restauration,
køkken, kantine

AMU

AMU

46549

1

https://www.ug.dk/search/46658

produkter og retter fra den originale danske
madtradition. traditionelle tilberednings- og
konserveringsmetoder

46658

2

https://www.ug.dk/search/46691

Gæstebetjening, så gæsten føler sig velkommen.
anvende kommunikative redskaber til afdækning af
gæstens forventninger, ønsker og behov.

46691

2

https://www.ug.dk/search/46816

anvende regneark til kalkulationer. beregne
kostpris, brutto- og nettosalgspris samt
dækningsbidrag på enkeltretter og buffeter

46816

2

0

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Sund og
velsmagende mad
til voksne
AMU
Rengøringsmidler
og
materialekendska
b
AMU

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Rengøringsudstyr
og -metoder
AMU

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Inspirationskøkken
et i daginstutioner
og SFO
AMU

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/search/47066

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om
ernæringslære, så du med relevante værktøjer og
ud fra officielle anbefalinger kan sammensætte
retter og menuer med sund og velsmagende mad samt foretage enkle ernæringsmæssige
vurderinger af disse.

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

47066

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringss
ervice/rengoeringsmidler-og-materialekendskab

47206

3

0

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringss
ervice/rengoeringsudstyr-og-metoder

47207

3

0

https://www.ug.dk/search/47309

tilberede og anrette danske og udenlandske
råvarer så velsmagende og appetitligt, at det kan
motivere børn og unge til at prøve nye smage og
spise mere ernæringsrigtigt.

47309

2

vurdere råvarer i relation til kvalitet, økologi,
sæson og næringsværdi samt opbevare og klargøre
den enkelte råvare korrekt.

47350

2

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Råvarer i køkkenet AMU

https://www.ug.dk/search/47350

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Daglig
erhvervsrengøring AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringss
ervice/daglig-erhvervsrengoering

47494

10

Rundt om
konflikter med
gæsten

Deltageren kan i gæstebetjeningen via sin
personlige fremtræden udvise konfliktdæmpende
adfærd og fremme en anerkendende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds kommunikation i en konfliktsituation. Deltageren
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito kan i situationen håndtere konflikt med gæsten i
konfliktens forskellige faser og samtidig udvise
rogkoedbranchen/reception-servering-ogserviceminded adfærd.
service/rundt-om-konflikter-med-gaesten

47520

1

Hotel, restauration,
køkken, kantine

AMU

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Årstidernes
råvarer i
måltiderne

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Salg og service i
gæstebetjening

Type
uddannelse

https://www.ug.dk/search/47667

Deltageren kan udnytte årstidernes friske råvarer
ud fra ernæringsmæssige værdier og sensoriske
kvaliteter. Ligeledes kan deltageren vælge egnede
tilberedningsmetoder, således at måltiderne
fremstår varieret og tilgodeser forskellige
brugergruppers ønsker og ernæringsmæssige
behov.

47667

2

https://www.ug.dk/search/47692

etablering af god og nærværende kontakt med
gæsten. Deltageren kan anvende forskellige salgsog servicemetoder i gæstebetjeningen

47692

1

47730

2

https://www.ug.dk/search/47795

anvende viden om friske økologiske råvarer til
planlægning af måltider med 60 % økologi.
planlægningen iht ernæring og økonomi.

47795

3

AMU

https://www.ug.dk/search/47804

medvirke til at udnytte køkkenets nuværende
potentiale og fysiske forhold med tilhørende
køkkenudstyr ved omlægning til en
madproduktion, der er 60 % økologi og samtidig
lever op til brugernes forventninger om mad med
smag

47804

3

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito
rogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varieredebehov-ernaering/reducering-af-madspild

47988

2

AMU

AMU

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Økologi i den
daglige
madproduktion

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Reducering af
madspild

Antal
ECTS

kort beskrivelse af kurset

Årstiden grønt til
retter med næring
og smag
AMU

omlægning til
økologisk
madproduktion

Varighed dage

Link til beskrivelse af kurset

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

AMU

Deltageren kan kreativt fremstille velsmagende og
æstetiske madretter af årstidens udvalgte
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds grøntsager og frugter. Deltageren kan klargøre og
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito tilberede grøntsager og frugter så næringsstofferne
rogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantbedst muligt bevares samt næringsberegne de
kantine-og-catering/aarstiden-groent-t
fremstillede madretter.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

Rigtig fremtoning og god omgangstone er en
naturlig del af fagligheden i professionel
gæstebetjening af danske såvel som udenlandske
gæster. Professionel gæstebetjening indbefatter
ligeledes kompetencen til at anvende psykologiske
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu værktøjer til at give den enkelte gæst personlig
ddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditor service, til at kunne udvise diskretion og empati
samt kunne håndtere fortrolighed.
ogkoedbranchen/reception-se-0

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Takt og tone i
gæstebetjeningen AMU

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Ressurcekøkkenetbæredygtig
madfremstilling
AMU

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Sundere valg på
menukortet

AMU

https://www.ug.dk/search/48032

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Gastronomi uden
fødevareallergi
Amu

https://www.ug.dk/search/48138

It og teleteknik

Service og
gæstebetjening af
turister
AMU
Design af
hjemmesider med
CMS
AMU

It og teleteknik

Programmering,
udvikling og
objektorienteret
app

It og teleteknik

Netteknik,
serversystemer,
install. Og
konfiguration

Hotel, restauration,
køkken, kantine

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/search/48022

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito
rogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/service-og-gaestebetjening-af-turister

AMU

https://www.ug.dk/search/40342
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniskeomraade/programmering-udvikling-afobjektorienteret-app

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/netteknikserversystemer-installation-og-konfig

udnytte råvarer optimalt, beregne
portionsstørrelser, indkøb, genanvende
overproduktion, forrådslager. iht gældende
hygiejneregler.
Sundere retter med sæsonensråvarer og udvikle
retter efter gældende næringsstofanbefalinger,
lave næringsberegning af egne retter
menuplanlægning og udvikling af retter med
hensyntagen til de fødevarer, der oftest forårsager
allergiske reaktioner.

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

48011

1

48022

2

48032

2

48138

2

48151

2

40342

2

44914

5

44953

5

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

It og teleteknik

Database, design
og programmering AMU

It og teleteknik

Operativsystem
install.,opsætning
og anvendelse
AMU

It og teleteknik

Programmering,
programstrukturer
ing og værktøjer AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/databasedesign-og-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniskeomraade/operativsystem-install-opsaetning-oganvendelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniskeomraade/programmering-programstruktureringog-vaerktoejer

It og teleteknik

Grafik og tekster
til virksomhedens
wbsite
AMU

It og teleteknik

Billedredigering i
medarbejderesn
jobfunktion

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

44954

5

44966

5

44967

5

https://www.ug.dk/search/45383

45383

2

AMU

https://www.ug.dk/search/45910

45859

2

It og teleteknik

Billedfremstilling i
medarbejderens
jobfunktion
AMU

https://www.ug.dk/search/45910

45910

2

It og teleteknik

E administration
og
betalingssystemer AMU

https://www.ug.dk/search/45955

45955

2

It og teleteknik

Medvirken til
virksomhedens
webstrategi

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/handeladministrationkommunik
ationogledelse/ikt-administration/medvirken-tilvirksomhedens-webstrategi

46503

2

AMU

Efter uddannelsen kan deltageren forstå hvem et
websteds vigtigste interessenter er og kan anvende
værktøjer, der bruges til styring og udvikling af
webstedet

Type
uddannelse

Erhvervsgruppe

Kursustitel

It og teleteknik

Tekster til nettet formulering og
opbygning
AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/netteknikdatabaseserver-install-og-konfig

47978

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/ne-0

48326

5

AMU

https://www.ug.dk/search/48404

48404

2

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu Efter kurset kan udvikleren på et grundlæggende
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat niveau anvende relevante værktøjer og kodesprog,
ionogledelse/ikt-administration/videreudvikling-af- herunder fx HTML, dynamisk HTML og
servermiljøer
virksomhedens-website-ii

48405

3

It og teleteknik

It og teleteknik

MS ASP.NET
Programmering
MVC 5

MS Azure

It og teleteknik

MS MCSA Server
2012 R2

It og teleteknik
It og teleteknik

Antal
ECTS

2

Videreudvikling af
virksomhedens
website II
AMU

It og teleteknik

Varighed dage

47301

It og teleteknik

It og teleteknik

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/search/47301

Netteknik,
databaseserver,
installation
Netteknik,
anvendelse af
teknologier og
begreber
Opbygning af
virksomhedens
website

It og teleteknik

Link til beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Øvrige kurser

Certificeringskursus med fokus på objektorienteret
programmering med Microsoft C#, HTML, CSS og
JavaScript. MCP 70-480, 70-486

30

Øvrige kurser

Azure er Microsofts sky-platform, med mulighed
for at installere og administrere programmer, uden
at man behøver fokusere på IT-infrastrukturen.

30

Øvrige kurser

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
certificeringskursus med fokus på infrastruktur
Microsoft Server med MCP 70-410, 70-411, 70-412

50

MS Office 365
Øvrige kurser
MS server 2012 R2
/ 2016
Øvrige kurser

Certificeiringskursus med fokus på instalation og
konfiguration af Microsofts nye Office 365
Certificeringskursus med fokus på infrastruktur
Microsoft Server MCP 70-410

30
30

Erhvervsgruppe

Kursustitel

It og teleteknik

MS SharePoint
2013/2016

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Øvrige kurser

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

30

It og teleteknik

MS SQL Database
2016
Øvrige kurser

Certificeringskursus med fokus på
databaseadministration, forespørgsler og business
intelligence (BI). MCP 70-461, 70-462

30

It og teleteknik

MS Xamarin App
programmering

It og teleteknik

It og teleteknik

Oracle Java SE 8
Programming
PHP
programmering
SU 230

Certificeringskursus med fokus på app
programmering med Microsoft Xamarin, Visual
Studio og sproget C#, backend og frontend.
Oracle Java SE 8 Programming er et
certificeringskursus med fokus på design af
objektorienteret applikations udvikling
PHP Objekt orienteret programmering med fokus
på installation som modul til Apache server og
tilgang til databaser

Øvrige kurser

Øvrige kurser

Øvrige kurser

Jern, metal og auto

Lys b. svejs-kants
plade/rør

Jern, metal og auto

Lys b svejs-stumps
plade pos PA-PF AMU

Jern, metal og auto

Lysbuesvejsning
stumpsøm rør

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants
plade/plade pr
135

Jern, metal og auto

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

AMU

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-kantspladeroer
Lysbuesvejsning proces 111
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumpsplade-pos-pa-pf
Lysbuesvejsning proces 111
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumpsroer-pos-pa-pc
Lysbuesvejsning proces 111

30

30

30

40087

10

40088

10

40090

10

https://www.ug.dk/search/40092

MAG svejse proces 135 kantsømme i de fleste
positioner i ulegeret stål på niveau svarende til
DS/EN/ISO 5817, level C.

40092

5

https://www.ug.dk/search/40094

MAG svejse proces 135 stumpsømme i plade i
posistion PA og PF i ulegeret stål på niveau
svarende til DS/EN/ISO 5817, level C

40094

5

Type
uddannelse

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Link til beskrivelse af kurset

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps
plade alle pos pr
135
AMU

Jern, metal og auto

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

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants
plade/plade pr
136

AMU

https://www.ug.dk/search/40098

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants
plade/rør pr 136

AMU

https://www.ug.dk/search/40099

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumpsplade-alle-pos-pr-135
MAG-svejsning proces 135

https://www.ug.dk/search/40096

MAG svejse proces 135 stumpsømme i rør i
Position BW-PA og BW-PC i ulegeret stål på niveau
svarende til DS/EN/ISO 5817, level C.
MAG svejse proces 136 kantsømme i de fleste
positioner i ulegeret stål på niveau svarende til
DS/EN/ISO 5817, level C.
MAG svejse proces 136 kantsømme i alle
positioner i ulegeret stål på niveau svarende til
DS/EN/ISO 5817, level C.

5

40096

5

40098

5

40099

10

40101

5

TIG-svejse kantsømme i ulegeret plade i
godstykkelser mellem 2 og 6 mm i alle positioner
på niveau svarende DS/EN/ISO 5817, level C.

40104

5

40105

5

40106

5

40112

6

Jern, metal og auto

AMU

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps
uleg plade

AMU

https://www.ug.dk/search/40104
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumpsuleg-plade
TIG-svejsning proces 141

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps
uleg rør pos PA-PC AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i--0
TIG-svejsning proces 141

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps
tynd rustfri rør alle
pos
AMU

https://www.ug.dk/search/40112

40095

5

TIG-svejs-kants
uleg plade/rør

https://www.ug.dk/search/40101

Antal
ECTS

40100

Jern, metal og auto

https://www.ug.dk/search/40100

Varighed dage

MAG svejse proces 136 stumpsømme i plade i
posistion PA og PF i ulegeret stål på niveau
svarende til DS/EN/ISO 5817, level C.
MAG svejse proces 136 stumpsømme i plader i alle
positioner i ulegeret stål på niveau svarende til
EN/ISO 5817, level C.

MAG-svejs-stumps
plade pos PA-PF pr
136
AMU
MAG-svejs-stumps
plade alle pos pr
136
AMU

Jern, metal og auto

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

TIG-svejse rustfri rør med vægtykkelser mindre end
3 mm i alle positioner på niveau svarende
DS/EN/ISO 5817, level B (C).

Type
uddannelse

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps
svær rustfri rør
alle pos

Jern, metal og auto

Dækreparation og
monteringsteknik AMU

https://www.ug.dk/search/40114
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomra
adet/daekrep-og-monteringstek-paa-person-ogvarevogne

Jern, metal og auto

Klargøring og
kosmetisk
reparation

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset
TIG-svejse rustfri rør med vægtykkelser større end
3 mm i alle positioner på niveau svarende
DS/EN/ISO 5817, level B ©

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

40114

5

40632

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds Lars Bach Mortensen, lamo@mercantec.dk,
uddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomra 40280809, Mercantec og Grete Andersen,
ga@tradium.dk, 87118512, Tradium
adet/klargoering-og-kosmetisk-reparation

40637

5

Produktionsoptim
ering for
operatører v.h.a.
Lean
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i- Du lærer at planlægge en Lean
produktionsoptimering. Du lærer om de fem Lean
industrien/produktionsoptimering-operatoererprincipper og udvalgte Lean værktøjer.
vha-lean

40658

1

Lean
værktøjsanvendels
e for operatører
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/lean-vaerktoejsanvendelse-operatoerer

40659

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomra
adet/daektyper-afbalancering-og-kontrol

40923

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomra
adet/hjulafbalancering-og-kosmetisk-optimering

42812

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/robotter-i-industrien-operatoerer

42838

2

AMU

AMU

Jern, metal og auto

Dæktyper
AMU
Hjulafbalancering
&
kosmetiskoptimeri
ng
AMU

Jern, metal og auto

Robotter i
industrien for
operatører

AMU

Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5
leanprincipper, de 7 spildformer og kaizen til
forbedring af produktionsprocesserne på din
arbejdsplads. Du opnår også kendskab til
problemløsning og projektstyring.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Jern, metal og auto

Robotbetjening for
operatører
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/robotbetjening-operatoerer

Jern, metal og auto

ESD-sikring af
elektronikarbejdsp
ladser
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda Du lærer at opbygge og vedligeholde en ESD-sikret
nnelser/fremstilling-af-elektronikprodukter/esd- arbejdsplads med henblik på at undgå skader i
produktionen som følge af ESD-påvirkning.
sikring-af-elektronikarbejdspladser

43923

2

Systematisk
problemløsning
for operatører

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i- På kurset lærer du at bruge årsagvirkningsdiagramværktøjet til at analysere og
industrien/systematisk-problemloesningprioritere produktionstekniske problemstillinger.
operatoerer

43939

2

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsning
TIG-svejsning proces 141

44451

5

44530

1

44676

5

44724

5

44725

5

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

TIG-svejsning

Jern, metal og auto

Arbejdsmiljø og
sikkerhed,
svejsning/termisk AMU

Jern, metal og auto

MAG-svejsning
proces 135

AMU

Jern, metal og auto

Gassvejsnning
proces 311

AMU

Jern, metal og auto

Gassvejsning af
stumpsømme - rør
proces 311
AMU

Lovpligtig i ht Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.
908 om forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde
med stoffer og materialer.

https://www.ug.dk/search/44530
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsningproces-135
MAG-svejsning proces 135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i-metal/gassvejsnningproces-311
Gassvejsning proces 311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i-metal/gassvejsning-afstumpsoemme-roer-proces-311
Gassvejsning proces 311

42839

3

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Jern, metal og auto

Praktisk
værkstedsteknik,
spåntagning

Jern, metal og auto

Fræsning,
emnefremstilling

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/praktisk-vaerkstedsteknikspaantagning

44815

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds Efter gennemført uddannelse har deltagerne en
grundlæggende teoretisk og praktisk viden om de
uddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/fraesning-emnefremstilling krav, der stilles til opspænding

44818

15

44847

5

45177

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/operatoer- Deltagerne kan udføre drejeoperationer på
ved-konventionel-maskindrejning
konventionel drejebænk

45178

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/drejeteknik- Deltagerne kan opstille og betjene en konventionel
paa-konventionel-drejebaenk
drejebænk

45180

5

45181

5

45182

5

Jern, metal og auto

Maskintegning,
projektionstegning
i CAD
AMU

Jern, metal og auto

operatør ved
konventionel
maskinfræsning

Jern, metal og auto

Operatør ved
konventionel
maskindrejning

Jern, metal og auto

Drejeteknik på
konventionel
drejebænk

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/maskintegningprojektionstegning-i-cad

kort beskrivelse af kurset

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.

AMU

Jern, metal og auto

Opspændingsmet
oder, drejning
AMU

Jern, metal og auto

Præcisionsdrejnin
g
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagendeUdboring og emneopspænding i bløde bakker i 3metalindustri/opspaendingsmetoder-drejning
bakket centrer patron.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagendemetalindustri/praecisionsdrejning
Drejeoperationer med særlig vægt på præcision.

Varighed dage

Antal
ECTS

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/udindvendigkonusdrejning
Udvendig konusdrejning med forskudt pinoldok.

45183

5

kort beskrivelse af kurset

Varighed dage

Antal
ECTS

Jern, metal og auto

Ud/indvendig
konusdrejning

Jern, metal og auto

Avancerede
opspændingsmeto
der, drejning
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/avancerede- Drejeopgaver på konventionel drejebænk med
opspaendingsmetoder-drejning
emner opspændt i firklo

45184

5

Jern, metal og auto

Brug af pc på
arbejdspladsen

Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc
koblet på virksomhedens netværk, og kan i den
forbindelse anvende installeret styresystem,
anvende mus og tastatur, logge på netværket,
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra
ddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskatal netværksdrev, samt anvende et installeret
antivirusprogram.
oget/brug-af-pc-paa-arbejdspladsen

45565

3

Jern, metal og auto

Manuel måle og
bearbejdningstekn
ik
AMU

45592

10

Jern, metal og auto

Manuel
flammeskæring

45635

10

Jern, metal og auto

Sikker adfærd i
produktionsvirkso
mheder
AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddan
nelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i- Deltageren kan medvirke til udvikling af sikker
adfærd i produktionsvirksomheder samt anvende
industrien/sikker-adfaerd-ien funktionel model for adfærdsregulering
produktionsvirksomheder

47075

1

Jern, metal og auto

Operatør i
metalindustrien,
brancheintrodukti
on
AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddan
nelser/spaantagende-metalindustri/operatoer-imetalindustrien-brancheintroduktion

47280

2

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i-metal/manuel-maale-ogbearbejdningsteknik
Manuel måle og bearbejdningsteknik.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsni
ng-og-termisk-skaering-i-metal/manuelflammeskaering
Manuel flammeskæring

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-overvaagning-og-produktion

47411

3

47412

2

Antal
ECTS

Kursustitel

Jern, metal og auto

CNC-fræsning,
overvågning og
produktion

Jern, metal og auto

CNC-fræsning,
produktion og
emnemåling

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-produktion-og-emnemaaling

Jern, metal og auto

CNC-fræsning,
enkel
programmering og
bearbejdning
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-enkel-programmering-og-bearbejdning

47413

5

Jern, metal og auto

CNC-fræsning,
programmering og
opstilling, 1-sidet AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-programmering-og-opstilling-1-sidet

47414

5

Emnetegning i
retvinklet
projektion

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddan
nelser/spaantagende-metalindustri/emnetegningi-retvinklet-projektion

47422

3

Tegningsinformati
on og -fremstilling AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda Du lærer om, hvordan en emnetegning er
opbygget samt at anvende emnetegninger i
nnelser/spaantagendemetalindustri/tegningsinformation-og-fremstilling produktionen.

47423

3

Emnetegning i
CAD, introduktion AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagendemetalindustri/emnetegning-i-cad-introduktion

47424

5

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

AMU

kort beskrivelse af kurset

Varighed dage

Erhvervsgruppe

Du lærer om målestoksforhold, enkel målsætning
og forskellige stregarter og kan bruge dette til at
tegne enkle emner med papir og blyant. Du lærer
også at aflæse og anvende enkle emnetegninger til
fremstilling af emner.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagendemetalindustri/emnetegning-i-cad-introduktion

Du lærer at anvende CAD tegneprogrammets
basale funktioner til at tegne og tilpasse simple
solider med huller og rejfninger. Du lærer også at
lave og målsætte arbejdstegninger i 2D ud fra 3D
solider

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Jern, metal og auto

Emnetegning i
CAD, assembly
med 2-4 parter
Emnetegning i
CAD Assembly
med flere end 4
parter

Jern, metal og auto

Kontrolmåling
med fast og
stilbart
måleværkstøj

Jern, metal og auto

Præcisionsmåling
med stilbart
kontrolværktøj
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/metrologi-imetalindustrien/kontrolmaaling-med-fast-ogstilbart-maalevaerktoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/metrologi-imetalindustrien/praecisionsmaaling-med-stilbartkontrolvaerktoej

Jern, metal og auto

CNC drejning,
overvågning og
produktion

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/cnc-drejningovervaagning-og-produktion

47448

3

Jern, metal og auto

CNC drejning,
produktion og
emnemåling

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/cnc-drejningproduktion-og-emnemaaling

47449

2

Jern, metal og auto

CNC plan- og
profildrejning,
programmering

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/cnc-plan-ogprofildrejning-programmering

47450

5

Jern, metal og auto

47425

5

47429

5

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

47431

3

Du lærer at udføre kontrolmålinger af emner med
stilbart kontrolværktøj

47432

5

AMU

AMU

Type
uddannelse

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Jern, metal og auto

CNC drejning,
programmering og
opstilling, 1-sidet AMU

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsudda
nnelser/spaantagende-metalindustri/cnc-drejningprogrammering-og-opstilling-1-sidet

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

47451

5

Jern, metal og auto

CNC drejning,
programering med
cyklus/dialog
AMU

47452

5

Jern, metal og auto

CNC drejning,
programering og
opstilling, 2-sidet

47453

5

Jern, metal og auto

Klargøring af
køretøjer og både
trin for trin
AMU

Lars Bach Mortensen, lamo@mercantec.dk,
40280809, Mercantec og Grete Andersen,
ga@tradium.dk, 87118512, Tradium

47594

3

Lars Bach Mortensen, lamo@mercantec.dk,
40280809, Mercantec og Grete Andersen,
ga@tradium.dk, 87118512, Tradium

47595

2

Lars Bach Mortensen, lamo@mercantec.dk,
40280809, Mercantec og Grete Andersen,
ga@tradium.dk, 87118512, Tradium

47596

2

AMU

Jern, metal og auto

Avanceret
klargøring af
køretøjer og både AMU
Udbedring af
mindre skader
med lakstift på
autolak
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomra
adet/klargoering-af-koeretoejer-og-baade-trin-trin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomra
adet/avanceret-klargoering-af-koeretoejer-ogbaade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomra
adet/udbedring-af-mindre-skader-med-lakstiftpaa-autolak

Jern, metal og auto

Introduktion af
køretøjsmodeller

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomra
adet/introduktion-af-koeretoejsmodeller

47599

2

AMU

Efter gennemført uddannelse kan deltageren
udføre lodning og montage af gængse
elektronikkomponenter, der anvendes i
elektronikbranchen i henhold til IPC klasse 2,
herunder foretage mindre reparationer på print,
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds foretage korrekt udlodning af komponenter på
uddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og- print, herunder overholde regler for korrekt ESD
svagstroemstekniske-omraade/kvalitetslodning- håndtering, overholde gældende miljø- og
sikkerhedsregler
loddeteknik-efter-ipc-standard

47726

3

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Kvalitetslodning,
loddeteknik - 3
dage

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Jern, metal og auto

Håndtering med
industrirobotter
for operatører

AMU

Jern, metal og auto

Grundlæggende
montage- og
loddeteknik på
print

Jern, metal og auto

Grundlæggende
testerkkursus

Jern, metal og auto

Grundlæggende
fejlsøgning

Jern, metal og auto

ESD sikring for
operatører

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

47886

5

AMU

På kurset får du grundlæggende viden om HMD og
SMD komponenter, loddeudstyr, loddeprocesser
og kvalitetssikring i forhold til IPC A-610
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu standarden. Du lærer at anvende styklister og
ddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddan placeringstegninger og at udføre enkle manuelle
montage- og loddeopgaver på print monteret med
nelser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggende-montage-og- HMD og SMD komponenter samt at udføre kontrol
af eget arbejde
loddeteknik-paa-print

47887

10

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomra
adet/grundlaeggende-testerkursus-autoomraadet

48106

1

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomra
adet/grundlaeggende-fejlsoegning-autoomraadet

48108

1

AMU

På kurset lærer du om personlige ESD sikring
(Electrostatic discharge)og hvordan du forholder
dig i forhold til virksomhedens ESD sikring samt
hvordan denne sikring verificeres. Du lærer at
foretage simple kontrolmålinger i forbindelse med
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu ESD sikring samt om de forskellige udtryk (bl.a.
ddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddan isolerende, ledende, antistatisk og skærmende
materialer) som anvendes ved ESD sikring og om
nelser/fremstilling-af-elektronikprodukter/esdforskellige fejltyper/latente fejl.
sikring-operatoerer

48244

1

Erhvervsgruppe

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Grundlæggende
komponentkendsk
ab
AMU

På kurset lærer du at genkende og håndtere HMT
og SMT komponenter korrekt samt om forskellige
komponenttyper og termineringstyper, og du lærer
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu at kontrollere komponentpakninger og vurdere
ddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddan ESD- og fugt-sikring af komponenter. Du får
nelser/fremstilling-afdesuden kendskab til stregkoder, koder på
elektronikprodukter/grundlaeggendekomponenter og pakninger samt til
komponentkendskab
kontrolmålinger af elektronikkomponenter

48245

3

IPC Inspektion

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddan
nelser/fremstilling-af-praecisionsprint-ogautomatisk-produktion/ipc-inspektion

På kurset lærer du at lave en visuel inspektion af et
elektronik print og at bedømme om et udført
arbejde er ønskeligt, acceptabelt eller defekt i
forhold til de forskellige kvalitetskriterier i klasse 1,
2 og 3 i IPC-A-610.

48249

5

48250

5

5928

30

AMU

Jern, metal og auto

SMT 1 Lodning af
SMD
komponenter

AMU

Kontor, administration,
regnskab og finans

Oplevelsesøkono
mi

Videregående
uddannelse

På kurset lærer du på baggrund af
placeringstegninger og styklister at foretage
manuel montering og håndlodning af SMD
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu komponenter. Du lærer at anvende simpelt loddeddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddan og forstørrelsesudstyr og at kontrollere dit eget
nelser/fremstilling-af-elektronikprodukter/smt-1- arbejde i henhold til workmanship standard IPC-A610.
lodning-af-smd-komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/merkantil/akademiuddannelsen-iOpkvalificering af folk fra detail og mindre erhverv.
oplevelsesoekonomi
Samarbejde i Randers omkring et udbud

10

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Med 'skatteret' får du en grundlæggende viden om
direkte skatter og om de primære retskilder.

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

Skatteret

Moms- og
afgiftsret

Inddrivelsesret

Toldret

Erhvervsret

Videregående
uddannelse

Vægten i 'stateret' ligger på lovgivningen indenfor
beskatningen af fysiske personer, hvor du får viden
om og om skattemyndighedernes organisation og
arbejde, indkomstskattesystemets virkemåde og
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann bliver kvalificeret til at vurdere almindeligt
elser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-og- forekommende situationer omkring den subjektive
afgifter/skatteret-akademiuddannelsen-i-skatter- skattepligt for fysiske personer.
og-afgifter

37378

30

10

Videregående
uddannelse

Vægten vil blive lagt på lovgivningen indenfor
momsområdet, hvor de studerende får viden om
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann momssystemets virkemåde og opnår færdigheder,
elser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-og- der gør dem i stand til at opgøre momsbetalingen
afgifter/moms-og-afgiftsret-akademiuddannelsen- og udfylde momsangivelsen for en almindelig
virksomhed
i-skatter-og-afgifter

37379

30

10

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-ogafgifter/inddrivelsesret-akademiuddannelsen-iskatter-og-afgifter

Faget giver dig en overordnet forståelse for
fogedordningen i Danmark, herunder forståelse for
forskellen mellem pantefogeden og den judicielle
foged ved domstolene.

37380

30

10

Videregående
uddannelse

Vægten vil blive lagt på lovgivningen indenfor
momsområdet, hvor de studerende får viden om
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann momssystemets virkemåde og opnår færdigheder,
elser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-og- der gør dem i stand til at opgøre momsbetalingen
afgifter/toldret-akademiuddannelsen-i-skatter-og- og udfylde momsangivelsen for en almindelig
virksomhed
afgifter

37381

30

10

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-ogafgifter/erhvervsret-akademiuddannelsen-iskatter-og-afgifter

Med faget opnår du kompetencer, som bygger på
en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Du vil
således kunne tage professionel del i identifikation
og forebyggelse af juridiske problemstillinger i
såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø

37384

30

10

Erhvervsgruppe

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kursustitel

Type
uddannelse

Varighed dage

Antal
ECTS

Videregående
Erhvervsøkonomi uddannelse

37385

30

10

Videregående
uddannelse

Med faget global økonomi får du en bred viden om
global markedsøkonomi, samfundsforhold og de
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann økonomiske sammenhænge, der ligger bag. Et
elser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomi- lands økonomi er ikke en isoleret størrelse.
og-ressourcestyring/global-oekonomiTværtimod. Verdens økonomier er bundet tæt
akademiuddannelsen-i-oekonomi-ogsammen i et net, hvor en begivenhed i et land
ressourcestyring
hurtigt forplanter sig på tværs af landegrænser.

37387

30

10

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomiog-ressourcestyring/oekonomistyring-i-praksisakademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring

Med 'økonomistyring i praksis' bliver du klogere på
sammenhængene mellem de teoretiske modeller
og det praktiske arbejde med økonomistyring. Du
får viden om budgetter, økonomirapportering,
investering og finansiering, som du kan anvende
direkte i dit daglige arbejde

37396

30

10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/administrationogforvalt/akademiuddannelse
n-i-offentlig-forvaltning-og-administration
Målrettet de nye statslige stillinger

37449

30

10

Med 'personalejura' opnår du teoretisk ballast til at
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann håndtere de arbejdsretlige problemstillinger, der
elser/ledelse/akademiuddannelsen-iopstår i forbindelse med ansættelsen, under
hr/personalejura-akademiuddannelsen-i-ledelse ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør.

37456

30

10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/merkantil/akademiuddannelsen-i-finansiel- I samarbejde med Randers kommune udbyder
Ervervsakademi Dania faget målrettet ledige som
raadgivning/omsaetning-af-fast-ejendomønsker job indenfor ejendomshandel
akademiuddannelsen-i-finansiel-raadgivning

37495

30

10

Global økonomi

Økonomistyring i
praksis

Kontor, administration,
regnskab og finans

Videregående
Statsret og EU-ret uddannelse

Kontor, administration,
regnskab og finans

kort beskrivelse af kurset

Erhvervsøkonomi giver dig en helhedsopfattelse af
virksomheders økonomi og de mange parametre,
der spiller ind på god, økonomisk planlægning. God
økonomi er grundlaget for en sund forretning. Men
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann skal du give effektiv økonomisk rådgivning, har du
elser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-og- brug for at kende til alle virksomhedens
afgifter/erhvervsoekonomi-akademiuddannelsen-i- økonomiske processer, og hvordan de spiller
sammen.
oekonomi-og-ressourcestyring

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kontor, administration,
regnskab og finans

Link til beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Personalejura

Videregående
uddannelse

Omsætning af fast Videregående
ejendom
uddannelse

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

Kontor, administration,
regnskab og finans

Sagsbehandling

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann Få kendskab til juraen, love og regler indenfor
elser/administrationogforvalt/akademiuddannelse offentlig sagsbehandling. Relevant i forhold til de
nye offentlige stillinger i Jylland
n-i-offentlig-forvaltning-og-administration

37545

30

10

Kontor, administration,
regnskab og finans

Borgerkommunika Videregående
tion
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/administrationogforvalt/akademiuddannelse Relevant i forhold til de nye offentlige stillinger,
n-i-offentlig-forvaltning-og-administration
samt Borgerservice centrene i kommunerne

37547

30

10

Kontor, administration,
regnskab og finans

Digital service og
innovation

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/administrationogforvalt/akademiuddannelse Digital service i den offentlige sektor er i rivende
n-i-offentlig-forvaltning-og-administration
udvikling og relevante kompetencer efterspørges

37549

30

10

Kontor, administration,
regnskab og finans

Økonomi og
styring

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann Økonomistyring i den offentlige sektor er en
elser/administrationogforvalt/akademiuddannelse efterspurgt kompetence ved kommunerne, SKAT,
ATP og Politiet
n-i-offentlig-forvaltning-og-administration

37550

30

10

Kontor, administration,
regnskab og finans

Regnskabsafstemn
inger ifm.
årsafslutningen
AMU

https://www.ug.dk/search/40007

assistere i opgørelsen af virksomhedens periodeeller årsresultat, foretage nødvendige
regnskabsmæssige afstemninger

40007

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Årsafslutning af
bogholderiet

https://www.ug.dk/search/40008

årsafslutning af virksomhedens bogholderi:
foretage nødvendige efterposteringer, samt
selvstændigt foretage enkle regnskabsopstillinger.

40008

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Personalejura i
lønberegning

https://www.ug.dk/search/40012

lovgivning om løn- og gageadministration,
funktionærlov, ferie, ligebehandling, dagpenge,
ATP, 1. og 2. ledighedsdag og Kildeskat

40012

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Lønberegning og
lønrapportering

AMU

https://www.ug.dk/search/40013

fokus på registreringer og lønberegninger samt
udarbejde rapporter til ledelsen ud fra et ITlønsystem.

40013

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Den personlige
uddannelses- og
jobplan

AMU

Deltageren kan bruge relevante metoder til at
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu afklare og dokumentere sine egne kompetencer
ddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk- samt beskrive egne ønsker og faglig kunnen i
forhold til et omskifteligt arbejdsmarked.
faelleskatalog/den-perso-0

40041

2

Erhvervsgruppe

AMU

AMU

kort beskrivelse af kurset

Varighed dage

Antal
ECTS

Erhvervsgruppe
Kontor, administration,
regnskab og finans

Kursustitel
Oprettelse af eformularer

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat
ionogledelse/administration/oprettelse-af-eOprette og designe forskellige typer af e-fomularer formularer
herunder layoutmuligheder

40347

2

40623

3

kort beskrivelse af kurset

Varighed dage

Antal
ECTS

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kvalitetssikring via
dokumentation og
evaluering
AMU

Deltageren kan i samarbejde med andre
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds planlægge, gennemført og følge op på
uddannelseramu/handeladministrationkommunik dokumentations- og evalueringsopgaver, herunder
anvende den overordnede tænkning bag arbejdet
ationogledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/kvalitetssikring-dokumentation-og- med kvalitetscirklen, som grundlag for arbejde
med dokumentations- og evalueringsmetoder
evaluering

Kontor, administration,
regnskab og finans

Anvendelse af
databaseprogram
mets data
AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat Databaser. Importerer eller eksportere data fra og
til eksterne kilder som andre databaser,
ionogledelse/administration/anvendelse-aføkonomiprogrammer, regneark, xml-filer mm
databaseprogrammets-data

40751

0,5

Kontor, administration,
regnskab og finans

Dialog og
samarbejde i den
offentligt
forvaltning

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat
ionogledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/dialog-og-samarbejde-i-denoffentlige-forvaltning

Efter uddannelsen kan deltageren indgå i et
anerkendende og konstruktivt samarbejde med
borgere/brugere, andre myndigheder og kolleger.
Desuden kan deltageren, håndtere konflikter ift.
både interne og eksterne samarbejdsparter

44723

2

45073

2

45352

2

AMU

Kontor, administration,
regnskab og finans

Digital formidling
af borgerservice

Kontor, administration,
regnskab og finans

God
forvaltningsskik og
administrativ
praksis
AMU

AMU

Efter uddannelsen kan deltageren medvirke i
udformning af vejledninger og
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu selvbetjeningsløsninger og kan rådgive og vejlede i
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat brug af selvbetjeningsløsninger. Deltageren kan
udføre digital borgerservice i overensstemmelse
ionogledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/digital-formidling-af-borgerservice med god forvaltningsskik
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat
ionogledelse/offentlig-forvaltning-ogEfter uddannelsen kan deltageren udføre både
sagsbehandling/god-forvaltningsskik-ogmyndighedsopgaver og serviceopgaver under
administrativ-praksis
hensyn til reglerne om god forvaltningsskik.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Kvalitetssikring af
serviceydelser i
off.forvalt.
AMU

Efter uddannelsen kan deltageren arbejde med
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu kvalitetsforbedringer for såvel kerneydelser som
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat periferiydelser i relation til borgere/brugere og i
det interne samarbejde. Deltageren kan arbejde
ionogledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/kvalitetssikring-af-serviceydelser-i- med input til kvalitetsforbedringer inden for eget
job.
forvalt

45354

2

Budget i offentlige
organisationer
AMU

Deltageren kan deltage i budgetlægning og
opfølgning i en afdeling, team eller institutionens
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu budgetarbejde og har en grundlæggende forståelse
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat for budgetarbejdet i offentlige institutioner,
ionogledelse/offentlig-forvaltning-oggennem en gennemgang af en kommunes
sagsbehandling/budget-i-offentlige-organisationer budgetsystem og af statens budgetsystem.

45946

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Økonomistyring i
offentlige
organisationer

Deltageren kan anvende budgettet som helt
centralt styringsværktøj i den offentlige sektor.
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu Deltageren kan i praksis arbejde med
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat økonomistyringsmetoder, så som udgiftsstyring,
omkostningsstyring, værdi- og målstyring,
ionogledelse/offentlig-forvaltning-ogmål/ramme, kontraktstyring, aktivitetsstyring og
sagsbehandling/oekonomistyring-i-offentligeaktivitetsomkostninger og lignende
organisationer

45948

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Økonomiske
styring af lageret

https://www.ug.dk/search/45958

optimering af lager- og ordrestørrelser,
fastlæggelse af max. og min. beholdninger, ordreog restordreoversigter og tilbudsafgivelse.

45958

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kontering af køb,
salg, drift af biler
og ejendom

https://www.ug.dk/search/45960

kontere og bogføre køb, salg, finansiering og drift
af biler og fast ejendom til lovgivning, god
bogføringsskik, kontoplaner og momsregler

45960

2

https://www.ug.dk/search/45961

kreditorstyring, vedr. vare-, omkostnings- eller
pengekreditorer, optimere leverings- og
betalingsbetingelser, interne kontroller ved
varemodtagelse, analyser og likviditetsoversigter.

45961

1

https://www.ug.dk/search/45962

oprette, vedligeholde og anvende arts- og
funktionsopdelte kontoplaner,

45962

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kontor, administration,
regnskab og finans

AMU

AMU

AMU

Kreditorstyring
AMU
Kontoplaner og
virksomhedens
rapporteringsbeho
v
AMU

Type
uddannelse

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Kontor, administration,
regnskab og finans

Konteringsinstruks
er
AMU

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kontor, administration,
regnskab og finans

Debitorstyring
Placering af
resultat- og
balancekonti
Registreringsmeto
der ved
virksomhedens
drift
Daglig registrering
i et
økonomistyringspr
ogram

Kontor, administration,
regnskab og finans

Opstil og analyse
af årsregnsakb

Kontor, administration,
regnskab og finans

Programmering i
virksomhedens
adm. it-systemer

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kontor, administration,
regnskab og finans

Link til beskrivelse af kurset
https://www.ug.dk/search/45963

AMU

https://www.ug.dk/search/45964

AMU

https://www.ug.dk/search/45965

kort beskrivelse af kurset
udarbejde, vedligeholde og anvende
konteringsinstrukser i arts- og funktionsopdelte
kontoplaner
udarbejde kreditpolitik, rykkerprocedurer,
betalingsvilkår, foretage kreditvurdering af såvel
nye som nuværende debitorer
ammenhængen mellem resultatopgørelse og
balance og med forskelle i virksomheders
regnskaber.

AMU

https://www.ug.dk/search/45967

AMU

https://www.ug.dk/search/45969

Gennem praktiske øvelser arbejdes der med
virksomheder, der har såvel en kassekredit som
bankindestående.
anvendelse af finansdelen i et
økonomistyringsprogram og med de forskellige
muligheder, der er for indtastning i et valgt
program.

AMU

https://www.ug.dk/search/45972

opstille årsregnskab til ledelse og myndigheder i
enkeltmandsvirksomheder og selskaber. Analyse af
virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne.

AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat Løse mindre programmerings- kodemæssige
ionogledelse/ikt-administration/programmering-i- opgaver i virksomhedens administrative itsystemer som fx regneark eller statistik
virksomhedens-adm-it-systemer

Kontor, administration,
regnskab og finans

Håndtering af
uheld og ulykker

AMU

Kontor, administration,
regnskab og finans

Udarbejdelse og
afstemning af
lønsedler

AMU

Håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker.
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu Alarmering og support til redningsmandskab, politi,
ddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskatal myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp
oget/haandtering-af-uheld-og-ulykker
og elementær brandbekæmpelse.
udarbejde lønsedler ud fra gældende
overenskomster og lovgivning samt foretage
afstemning af lønbogholderiet og indberette
https://www.ug.dk/search/47379
digitalt til myndigheder.

Kontor, administration,
regnskab og finans

Bilagsbehandling
med efterfølgende
kasserapport
AMU

registrere bilag til finansbogholderiet og udarbejde
kasserapport, beregne og registrere moms samt
afslutte det periodiske momsregnskab

https://www.ug.dk/search/47381

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

45963

1

45964

2

45965

2

45967

2

45969

2

45972

2

46506

3

47115

3

47379

2

47381

2

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Kontor, administration,
regnskab og finans

Anvendelse af
periodisk
beregning og
registrering

Kontor, administration,
regnskab og finans

Type
uddannelse

AMU

Håndtering af
personoplysninger AMU

Kontor, administration,
regnskab og finans

Sagsbehandling

Videregående
uddannelse

Kontor, administration,
regnskab og finans

Økonomi og
Styring

Videregående
uddannelse

Kontor, administration,
regnskab og finans

Økonomisk
analyse

Videregående
uddannelse

Kontor, administration,
regnskab og finans

Offentlig
budgetlægning og Videregående
økonomistyring
uddannelse

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/search/47382

bogføring af løn, afskrivninger samt køb og salg af
anlægsaktiver og kan foretage digitale afregninger
til SKAT m.fl.

47382

2

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat
ionogledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/haandtering-af-personoplysninger

Efter uddannelsen kan deltageren behandle
personoplysninger i overensstemmelse med
Persondataloven og selvstændigt skelne mellem
almindelige og følsomme oplysninger.

47976

3

https://www.ug.dk/hold/649117018

Modulet giver dig indsigt i Forvaltningslovens,
Offentlighedslovens og Persondatalovens vigtigste
principper ift. sagsbehandling inden for den
offentlige forvaltning.  

649117018

40

10

https://www.ug.dk/hold/649117019

Modulet giver dig indsigt i teknikker og værktøjer
til arbejdet med økonomistyring, budgetter og
regnskaber inden for den offentlige forvaltning.

649117019

40

10

https://www.ug.dk/hold/667117046

Du får værktøjer til at analysere og vurdere
økonomisk empiri, så du kan opkvalificere dig til at
arbejde med økonomiske metoder og analyser.

667117046

40

10

https://www.ug.dk/hold/667118019

Modulet sætter fokus på forståelsen af de
offentlige budgetter, grundlæggende principper og
regelgrundlag.

667118019

20

5

På modulet opbygger du viden og kompetencer til
at løse konkrete problemstillinger i henhold til
lovmæssige krav, så der bliver taget hensyn til alle
parter i løsningen.

667118020

40

10

30

10

Forvaltningsret

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/hold/667118020

Personalejura

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/ledelse/akademiuddannelsen-ihr/personalejura-akademiuddannelsen-i-ledelse Målrettet de nye statslige stillinger

Erhvervsgruppe
Landbrug, skovbrug,
gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Kursustitel

Agroassistent
(svin) modul 1

Type
uddannelse

Øvrige kurser

Varighed dage

Antal
ECTS

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

http://www.bygholm.dk/agroassistent/

Opnå fagligt betonet branche- og
arbejdspladskendskab forud for omskoling til
staldmedarbejder i svineproduktion. 3 uger skole, 3
uger gårdpraktik

30

http://www.bygholm.dk/agroassistent/

Opnå basal viden og praktiske færdigheder for
personer der vil omskoles til job som
staldmedarbejder i svineproduktion. 6 uger skole, 8
uger praktik

70

arbejde efter gældende regler og lovgivning om
fødevarehygiejne. Deltageren kan anvende
principper om egenkontrol og risikoanalyse

Landbrug, skovbrug,
gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Agroassistent
(svin) modul 2

Nærings- og
nydelsesmiddel

Almen
fødevarehygiejne AMU

https://www.ug.dk/search/45818

Nærings- og
nydelsesmiddel

Fødevarehygiejne
og egenkontrol
AMU

Deltageren kan efter uddannelsen efterleve
gældende lovgivning vedrørende fremstilling,
opbevaring og salg af fødevarer samt personlig
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds hygiejne og produktionshygiejne. Der arbejdes
uddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondito desuden med de overordnede principper for
egenkontrol, systematisk overvågning og
rogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantproblemløsning ved konstaterede
kantine-og-catering/foedevarehygiejne-oguregelmæssigheder.
egenkontrol

Nærings- og
nydelsesmiddel

Diæt og
allergivenligt brød Amu

Øvrige kurser

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

45818

3

47481

4

https://www.ug.dk/search/48373

fremstille diæt- og allergivenligt brød.
kvalitetsvurdere råvarer. kvalitetsvurdere ifht diæt
og fødevareallergi. egenkontrol iht lovgivning.

48373

2

Pædagogisk, socialt og
kirkeligt arbejde

socialpædagogisk
arbejde på
døgninstitutioner
for handicapppede
og social
opholdssteder
Øvrige kurser

https://www.ug.dk/hold/622117008

Vil du kompetenceudvikles på det
specialpædagogiske område i neuropædagogik og
psykologi og de metoder der bruges på
døgninstitutioner for psykisk/ fysisk handicappede,
bofællesskaber og bosteder, så er dette kursus lige
noget for dig.

622117008

15

2

Pædagogisk, socialt og
kirkeligt arbejde

Socialt arbejde
med den demente Videregående
uddannelse
borger

https://www.ug.dk/hold/643117001

643117001

30

10

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Pædagogisk, socialt og
kirkeligt arbejde

børns
sprogtilegnelse

Pædagogisk, socialt og
kirkeligt arbejde

sprogpædagogik Videregående
og sprogindsatser uddannelse

Pædagogisk, socialt og
kirkeligt arbejde
Pædagogisk, socialt og
kirkeligt arbejde
Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

social inklusion

Videregående
uddannelse

Videregående
uddannelse

Andetsprogspæda Videregående
gogik
uddannelse
Syn af boliger,
råderet,
vedligeholdelsesor
dninger
AMU

Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Indendørs tekniske
hjælpe -midler ejendomsservice AMU

Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Brandforanstaltnin
g ved
ukrudtsbrænding AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/hold/674117074

Sprogtilegnelse og børns sproglige og
kommunikative udvikling. Typisk og atypisk
sprogudvikling og indikatorer på
sprogvanskeligheder. Vurderingskriterier i
relevante sprogvurderingsmaterialer og tests.

674117074

30

10

https://www.ug.dk/hold/674117075

kvalificere og videreudvikle sprogpædagogikken i
pædagogiske kontekster. Sprogstøttende metoder
og sprogstimulering.

674117075

30

10

https://www.ug.dk/hold/674117081
http://www.via.dk/efter-ogvidereuddannelse/udbud/moduler/674117098andetsprogspaedagogik

Du opnår indsigt i de mest centrale tematikker i det
pædagogiske arbejde og viden om
relationsarbejde, udviklings- og læreprocesser
samt ocial inklusion. Du får viden om
sammenhængen mellem inklusion og eksklusion og
centrale teorier om normalitet og afvigelse. Du får
redskaber til at udvikle en inkluderende indsats.
Du får viden om andetsprogsdidaktik og
andetsprogspædagogik og indsigt i
andetsprogspædagogiske tilgange.

674117081

30

10

674117098

42

10

40000

5

40204

3

40824

1

Anvende håndværktøj, så du kan reparere,
udskifte samt vedligeholde boligens/institutionens
forskellige hvidevarer. Du lærer om kemikaliers
sammensætning og virkemåde, om energiforbrug
samt om blødgøringsanlæg, så du kan vurdere de
sundheds- og miljømæssige konsekvenser af
fællesvaskeriets drift.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-ogOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Grønne
anlaeg/brandforanstaltning-ved-ukrudtsbraending områder

Erhvervsgruppe
Rengøring,
ejendomsservice og
renovation
Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

Grundlæggende
beskæring

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-ogOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Grønne
anlaeg/grundlaeggende-beskaering
områder

Ejendommens
vedligeholdelse

AMU

Kursustitel

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

40842

5

41715

5

Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Betjening og
vedligeholdelse af
mindre
gartnermask
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/betjening- Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Grønne
og-vedligeholdelse-af-mindre-gartnermask
områder

42302

10

Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Betjening og
vedligeholdelse af
motorkædesave AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-afgartneri-havecenter-og-planteskole/betjening-og- Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Grønne
vedligeholdelse-af-motorkaedesave
områder

42383

5

Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Træer og buske
om sommeren

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeer-og- Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Grønne
buske-om-sommeren
områder

42395

15

Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Grønne anlæg,
planlægning af
plejeopgaver

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/groenne- Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Grønne
anlaeg-planlaegning-af-plejeopgaver
områder

42844

10

Rengøring,
ejendomsservice og
renovation
Rengøring,
ejendomsservice og
renovation
Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Sikkerhed og
førstehjælp ved
rengøringsarbejde
t
AMU
Ejendommens
tekniske
installationr
AMU
God ergonomi i
rengøringsarbejde
t
AMU

43411

4

43534

4

45382

2

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Dansk som
andetsprog for F
og I, basis

AMU

Rengøring,
ejendomsservice og
renovation
Rengøring,
ejendomsservice og
renovation
Rengøring,
ejendomsservice og
renovation
Rengøring,
ejendomsservice og
renovation
Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Planteliv, økologi
og miljølære

AMU

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-afgartneri-havecenter-og-planteskole/plantelivOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Grønne
oekologi-og-miljoelaere
områder

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

45572

40

45728

15

Hygiejne på skoler
og institutioner
AMU
Service i
rengøringsarbejde
t
AMU

46550

2

47208

2

Affaldshåndtering ejendoms-service AMU

47393

5

Periodisk
rengøring

47492

3

48170

2

48193

2

48294

3

48471

20

AMU

Rengøring,
ejendomsservice og
renovation
Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Hånd- og
rygsprøjtecertifika
t
AMU
Introduktion til
rengøring i private
hjem
AMU

Rengøring,
ejendomsservice og
renovation
Rengøring,
ejendomsservice og
renovation

Arbejde med og
på stiger ejendomsservice AMU
Daglig
erhvervsrengøring
for F og I
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-ognaturforvaltning-og-naturformidling/haand-ogOpkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Grønne
rygsproejtecertifikat
områder

Erhvervsgruppe

Salg, indkøb og
markedsføring

Kursustitel

Regneark til
økonomistyring

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomiog-ressourcestyring/regneark-til-oekonomistyringakademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring

Det er målet med 'regneark til økonomistyring, at
du bliver i stand til at anvende regneark til at
analysere og vurdere dataudtræk fra
virksomhedens økonomisystemer og løsning af
mindre statistiske opgaver.

Faget ruster dig til at lede og gennemføre salg på
strategisk niveau. Du får kompetencer til at sælge
professionelt på både BtB- og BtC-markedet, og du
lærer at arbejde med salgsledelse, key account
management og risikostyring i salget. Du får
kompetencer til selvstændigt at analysere,
tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann niveau, og du bliver i stand til at styre kilderne til og
elser/merkantil/akademiuddannelsen-iantallet af leads (kundeemner). Du får desuden
international-handel-ogviden om og forståelse for indkøbsstrategi og
markedsfoering/strategisk-salgrisikostyring i salgsindsatsen. Faget er for dig, som
akademiuddannelsen-i-international-handel-og- ønsker at forstå og arbejde med strategisk salg og
markedsfoering
salgsledelse

Salg, indkøb og
markedsføring

Strategik salg

Videregående
uddannelse

Salg, indkøb og
markedsføring

Salgsteknik for
salgs og service
medarbejderen

AMU

Salg, indkøb og
markedsføring
Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring
Salg, indkøb og
markedsføring

Salgsplanlægning i
Detailhandlen
AMU
Nye kunder via
viral
markedsføring
AMU

Fastlæggelse af
mål ved personligt
salg
AMU
Anvendelse af
præsentationspro
grammer
AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

37526

30

10

37611

30

10

40003

2

40331

1

https://www.ug.dk/search/40995

40995

2

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat Butiksassistenten kan fastlægge mål for det
ionogledelse/detailhandel/fastlaeggelse-af-maal- personlige salg med udgangspunkt i butikkens
strategi eller mål for omsætning
ved-personligt-salg

43179

2

https://www.ug.dk/search/44373

44373

2

https://www.ug.dk/search/40003
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat
ionogledelse/detailhandel/salgsplanlaegning-idetailhandlen

Salgskonsulenten kan planlægge salgsarbejdet i
samarbejde med kolleger, så der opnås
sammenhæng, der matcher butikkens
overordnede profil.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Salg, indkøb og
markedsføring

Kundeservice i
detailhandelen

Salg, indkøb og
markedsføring

Kundeanalyse og estrategi
AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

E-teknologi og
online opdatering AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring
Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring
Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

AMU

Mersalg i butikken AMU

Fastlæggelse af
markedsføringsmå
l
AMU
Online
Kundeservice og
rådgivning
AMU
Samtalestyring i
kundekontaktfunk
tioner
AMU
Kundeservice i
admnistrative
funktioner
AMU
Social medier som
kommunikationsk
anal i detail
AMU
Markedsføring
med sociale
medier i
detailhandlen
AMU

Link til beskrivelse af kurset
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat
ionogledelse/detailhandel/kundeservice-idetailhandelen
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat
ionogledelse/detailhandel/kundeanalyse-og-estrategi
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat
ionogledelse/detailhandel/e-teknologi-og-onlineopdatering

kort beskrivelse af kurset
Butiksassistenten kan yde kundeservice, der er i
overensstemmelse med butikkens profil og
målgruppens forventninger

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

45350

2

45951

2

45956

2

Butiksassistenten bliver bevidst om kundens behov
og kan gennem sit engagement give kunden en god
oplevelse og opnå et mersalg.

46128

2

Salgskonsulenten kan fastlægge
markedsføringsmål og udvælge de mål, der sikrer
en virksomhed et optimalt udbytte

46684

2

https://www.ug.dk/search/47189

47189

2

https://www.ug.dk/search/47250

47250

2

https://www.ug.dk/search/47296

47296

2

https://www.ug.dk/search/47341

47341

1

https://www.ug.dk/search/47342

47342

2

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat
ionogledelse/detailhandel/mersalg-i-butikken
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat
ionogledelse/viden-ogforretningsservice/fastlaeggelse-afmarkedsfoeringsmaal

Salgskonsulenten kan arbejde med strategisk brug
af internettet til e-forretning, markedsafsøgning og
valg af kundegrupper.
Salgskonsulenten kan arbejde med de tekniske
løsninger, der kan bidrage til optimering af
arbejdsprocesser vedrørende firmaets e-business
løsning

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Salg, indkøb og
markedsføring

Kundeloyalitet
med sociale
medier i
detailhandlen
AMU
Valg af
markedsføringska
nal
AMU
Salg og
kundekommunikat
ion i
detailhandelen
AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

Multikanalmarked
sføring –
anvendelse
AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat Salgskonsulenten kan anvende data samt vurdere
ionogledelse/detailhandel/multikanalmarkedsfoer og justere omnichannel strategien mht.
markedsføring.
ing-anvendelse

Salg, indkøb og
markedsføring
Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Medie- og
forretningsudviklin
g, UVM nummer: Videregående
37821
uddannelse
medvirken ved
rehabilietring
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/medieogcomm/akademiuddannelsen-iprojektledelse-i-medie-oghttp://www.dmjx.dk/kurser-ogkommunikationsbranchen
videreuddannelse/medie-og-forretningsudvikling
https://www.ug.dk/search/medvirken%20ved%20
rehabilitering

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Selvstændigt
arbejde med
rehabilitering

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

arbejdet med
sindslidende med
misbrug
AMU

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Patientsikkerhed
og utilsigtede
hændelser

Salg, indkøb og
markedsføring
Salg, indkøb og
markedsføring

AMU

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

https://www.ug.dk/search/47343

47343

2

https://www.ug.dk/search/47562

47562

2

Salgskonsulenten kan anvende markedsanalyse,
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu markedsføring, kommunikation og
ddannelseramu/handeladministrationkommunikat informationsteknologi samt fremmedsprog i
ionogledelse/detailhandel/s-0
salgsarbejdet

48254

20

48319

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-ogsundhed-i-kommunerne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/socialpsykiatri-ogfysiskpsykisk-handicap
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/sundheds-ogsygeplejeopgaver-isygehusvaesenet/patientsikkerhed-og-utilsigtede- Deltageren bliver opmærksom på patientsikkerhed
haendelser
og kender egen rolle.

6
40126

3

40127

3

40599

5

40823

1

10

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Pædagogiske
metoder i
ældreplejen

AMU

40999

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/sundheds-ogsygeplejeopgaver-i-sygehusvaesenet/psykiatrisksuppleringsuddannelse

42684

20

https://www.ug.dk/search/Uhensigtsm%C3%A6ss
ig%20adf%C3%A6rd%20og%20udadreageren%20v
ed%20demens

42902

5

44859

3

45673

5

Tidlig opsporing af
sygdomstegn
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-ogsundhed-i-kommunerne/tidlig-opsporing-afsygdomstegn

46874

5

Sundhedspædago
gik
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-ogsundhed-i-kommunerne/sundhedspaedagogik-i- Deltageren kan unddage sundhedspædagogiske
omsorgsarbejdet
metoder i samarbejdet med borgeren.

47266

3

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Neuropædagogik
som redskab i
pædagogisk
arbejde

AMU

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Farmkologi i
somatikken

AMU

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Antal
ECTS

https://www.ug.dk/search/P%C3%A6dagogiske%
20metoder%20i%20%C3%A6ldreplejen

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Varighed dage

Link til beskrivelse af kurset

Psykiatrisk
suppleringsuddan
nelse
AMU
Uhensigtsmæssig
adfærd og
udadreageren ved
demens
AMU

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-medboern-og-unge/neuropaedagogik-som-redskab-ipaedagogisk-arbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-ogDeltagerne kan varetage medicinadministration af
sundhed-i-kommunerne/farmakologi-ilægemidler til behandling af somatisk sygdom,
somatikken
herunder medicinering via subcutan kanyle.

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/sundheds-ogsygeplejeopgaver-i-sygehusvaesenet/kliniskobservation-refleksion-og-handling

Borgernær
forløbskoordinatio
n
AMU
Vejl. og rådg. i
dialog med
borger/patient
AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/sundheds-ogsygeplejeopgaver-i-sygehusvaesenet/borgernaerforloebskoordination
https://www.ug.dk/search/Vejl.%20og%20r%C3%
A5dg.%20i%20dialog%20med%20borger%20patie
nt

Kliniske opgaver i
almen praksis

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Klinisk
opbservation,
refleksion og
handling

Sundhed, omsorg og
personlig pleje
Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Farmakologi i
psykiatrien

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Praktikvejleder,
PAU- og SOSU
elever,
Overbygning

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde
Rutebuskørsel

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

47733

20

47820

4

47969

3

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/sundheds-ogsygeplejeopgaver-i-sygehusvaesenet/kliniskeopgaver-i-almen-praksis

48093

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
sundhedsomraadet/sundheds-ogsygeplejeopgaver-i-sygehusvaesenet/farmakologii-psykiatrien

48102

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialog
Overbygning for praktikvejledere. Giver ledige
sundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-ogsundhed-i-kommunerne/praktikvejleder-pau-og- mulighed for at opkvalificere sig til at søge vejleder
stillinger, eller forbedre deres kompetencer.
sosu-elever-overbygning

48381

12

AMU

Deltageren kan føre rutebus sikkert og til mindst
gene for passagerene samt efter reglerne om
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu hviletid. Desuden udføre mikrofonbetjening,
ddannelseramu/transporterhvervene/personbefor udstede billetter og anvende moderne
kommunikationsmetoder.
dring-med-bybus-og-rutebil/rutebuskoersel

44436

5

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Transport, post, lager- og Billettering og
maskinførerarbejde
kundeservice

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/transporterhvervene/personbefor
dring-med-bybus-og-rutebil/billettering-ogkundeservice
Videreuddannelse for buschauffører

kort beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

45288

3

45311

10

47890

1

Direkte prøve
Transport, post, lager- og gaffeltruckcertifika
t A eller B
AMU
maskinførerarbejde

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, føre
vogntog, kategori D/E samt forestå forebyggende
vedligehold af vogntog, herunder udbedre mindre
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu driftsfejl. Deltageren kan endvidere udføre fagligt
ddannelseramu/transporterhvervene/personbefor relaterede opgaver, under hensyntagen til
dring-med-bybus-og-rutebil/koersel-med-vogntog- gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø-, og
forsikringsbestemmelser.
kategori-de
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/transporterhvervene/lagerEfter uddannelsen kan deltagerne bestå
terminal-og-logistik/direkte-proevecertifikatprøven til enten gaffelstabler (A) eller
gaffeltruckcertifikat-eller-b
gaffeltruck (B).

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

AMU

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse,
gennem teori om forskellige handicap, sygdom og
aldring, betjene den handicappedes personlige
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu hjælpeudstyr, anvende korrekt løfte- og
ddannelseramu/transporterhvervene/specialbefor bæreteknik og gennemføre en komfortabel
personbefordring i køretøj.
dring-af-personer-0

48104

2

AMU

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse,
gennem teori om forskellige fysiske handicap
betjene den bevægelseshæmmedes personlige
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu hjælpeudstyr, anvende korrekt løfte- og
ddannelseramu/transporterhvervene/specialbefor bæreteknik samt gennemføre en komfortabel
personbefordring i handicapkøretøj.
dring-af-personer-1

48105

2

32895

3

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

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

Transport, post, lager- og Time-, sags- og
maskin-førerarbejde
ressourcestyring

AMU

https://www.ug.dk/search/32895

indberette timer, materialer, og ydelser på ordrer,
sager, projekter, entrepriser, registrering af
sagsaktiviteter, time-/sagsoprettelse,mm

0

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/merkantil/akademiuddannelsen-iinternational-transport-og-logistik/logistikakademiuddannelsen-i-international-transport-oglogistik

Du lærer bl.a. at udarbejde logistikanalyser og
vurdere en virksomheds logistiske effektivitet samt
at optimere den samlede ressourceudnyttelse.
Modulet er obligatorisk uanset den valgte retning.

37013

30

10

Videregående
uddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddann
elser/merkantil/akademiuddannelsen-iinternational-transport-og-logistik/supply-chain- Du lærer om forsyningskæden, logistisk effektivitet
management-akademiuddannelsen-i-international- og logistisk analyse. Modulet er obligatorisk på
begge uddannelsens studieretninger.
transport-og-logistik

37581

30

10

Uhelds
forebyggelse for
Transport, post, lager- og erhvervschaufføre
r
AMU
maskin-førerarbejde

Deltageren kan håndtere manøvrer med køretøj,
der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds eller erhvervsmæssig personbefordring som fx
uddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstra baglæns kørsel omkring hjørner til læsseramper og
udførelse af korrekte højresving.
nsport/uheldforebyggelse-erhvervschauffoerer

40065

1

Køreteknik vanskelige
Transport, post, lager- og trafikale
situationer
maskin-førerarbejde

AMU

Førere af lastbiler eller busser kan, efter
gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg
godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om
kørselsdynamik og mekaniske/fysiske muligheder
og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold,
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt
uddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstra opståede situationer og anvende korrekt styre-,
bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse
nsport/koereteknik-vanskelige-trafikalekøretøjer.
situationer

40459

2

AMU

Førere af lastbiler eller busser kan, efter
gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg
godkendt af Færdselsstyrelsen, reagere
hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds opståede situationer, samt sættes i stand til at
uddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstra betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med
lav hastighed.
nsport/koereteknik-og-manoevrering

40460

2

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Transport, post, lager- og
maskin-førerarbejde
Logistik

Transport, post, lager- og Supply Chain
maskin-førerarbejde
Management

Transport, post, lager- og Køreteknik og
maskin-førerarbejde
manøvrering

Varighed dage

Antal
ECTS

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset
Kørekørt til bus erhverv
beregne nøgletal - dækningsgrad,
omsætningshastighed og kapitalbehov. faste og
variable omkostninger, mængder, rabat og ABCanalyser.
reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt
opståede situationer og anvende korrekt styre-,
bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse
køretøjer.

Transport, post, lager- og Personbefordring
maskin-førerarbejde
med bus
AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

40531

30

40967

5

42903

1

Transport, post, lager- og
maskin-førerarbejde
Lagerøkonomi

AMU

https://www.ug.dk/search/40967

Transport, post, lager- og Køreteknik
maskin-førerarbejde
ajourføring

AMU

https://www.ug.dk/search/42903

AMU

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, i
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds forbindelse med affaldshåndtering i
uddannelseramu/transporterhvervene/renovation dagrenovationen, anvende den sikreste og
ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.
/dagrenovation-sikkerhed

43797

2

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds Deltageren kan, efter gennemført uddannelse,
uddannelseramu/transporterhvervene/renovation foretage af- og pålæsning og transport af
husstandsaffald.
/dagrenovation-koersel

43798

3

Transport af
Transport, post, lager- og temperaturfølsom
t gods
AMU
maskin-førerarbejde

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds Deltageren kan, efter gennemført uddannelse,
uddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstra overvåge og vejlede under lastning/losning og
udføre transport af temperaturfølsomt gods.
nsport/transport-af-temperaturfoelsomt-gods

43960

5

Transport, post, lager- og Køreteknik og ny
maskin-førerarbejde
teknologi

Deltageren kan, gennem teori om kørselsdynamik
og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder
og begrænsninger, reagere hensigtsmæssigt i
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds vanskelige og pludseligt opståede situationer og
uddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstra anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og
afværgeteknik.
nsport/koereteknik-og-ny-teknologi

43962

2

Transport, post, lager- og Dagrenovation maskin-førerarbejde
sikkerhed

Transport, post, lager- og Dagrenovation maskin-førerarbejde
kørsel

AMU

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

Tanktransport Transport, post, lager- og adfærd ved
aflæsning
maskin-førerarbejde

AMU

Transport, post, lager- og Køre- og
maskin-førerarbejde
hviletidsregler

AMU

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse,
gennem teori om produkter, der transporteres i
tankvogne og deres eventuelle farlige og/eller
miljøskadelige egenskaber, tankvognes tekniske
udstyr samt modtagestedernes typiske faciliteter,
såvel tekniske som sikkerhedsmæssige, udføre
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds levering og aflæsning under iagttagelse af højeste
uddannelseramu/transporterhvervene/tanktransp grad af sikkerhed, såvel den personlige som den
generelle.
ort/tanktransport-adfaerd-v-0
køre- og hviletidsregler for godstransport/
personbefordring, anvende disse i forhold til en
planlagt transportopgave, såvel nationalt som
https://www.ug.dk/search/44722
internationalt.

Lagerstyring med
Transport, post, lager- og IT - udvidede
funktioner
maskin-førerarbejde

AMU

https://www.ug.dk/search/44759

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

44629

1

44722

1

anvende lagerstyringsprogram til løsning af
normalt forekommende opgaver på lageret.

44759

5

Transport, post, lager- og Lagerindretning og
maskin-førerarbejde
lagerarbejde
AMU

https://www.ug.dk/search/45074

medvirke til indretningen af et lager hvor der tages
hensyn til gældende regler, varesortiment, tekniske
hjælpemidler, reolplacering samt transport- og
køregange. emballere og klargøre varer til
forsendelse.

45074

3

Brug af
Transport, post, lager- og diagramark og
kontrolapparat
maskin-førerarbejde

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på
baggrund af gældende køre- og hviletidsregler for
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds godstransport/personbefordring, udfylde, anvende
uddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstra og kontrollere diagramark samt føre kontrol med
nsport/brug-af-diagramark-og-kontrolapparat
fartskriverens funktioner.

45075

1

45077

5

Transport, post, lager- og
maskin-førerarbejde
Enhedslaster

AMU

AMU

https://www.ug.dk/search/45077

kan opbygge stykgods i varierende størrelser som
enhedslaster samt opbygge og sikre forskellige
former for enhedslaster på havne-, terminal- og
lagerområdet.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Transport, post, lager- og Kundebetjening maskin-førerarbejde
lager

Type
uddannelse

AMU

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/search/45078

korrekt og hensigtsmæssig betjening af interne og
eksterne kunder - telefonbetjening, personlig
betjening, behandling af reklamationer og skriftlige
beskeder

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

45078

3

45080

3

45097

5

45114

20

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds Deltageren kan udføre energirigtig og defensiv
uddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstra kørsel med motorkøretøj kategori C/D under
normale trafikale situationer.
nsport/energirigtig-koersel
indgå i samarbejdet i virksomhedens samlede
logistikkæde. identificere problemstillinger i
forhold til vare- og informationsstrømme i eget
https://www.ug.dk/search/45097
område

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

https://www.ug.dk/search/45114

føre vogntog, kategori C/E , forebyggende
vedligehold, lastning , ruteplanlægning køre/hviletidsbestemmelser, transportpapirer mm

Transport, post, lager- og
maskin-førerarbejde
Køreteknik

AMU

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

45122

2

AMU

lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige
godstyper på lastbiler, påhængsvogne for at undgå
skader på gods, køretøj eller risiko for uheld

45310

3

45363

1

Transport, post, lager- og
maskin-førerarbejde
Energirigtig kørsel AMU

Transport, post, lager- og Logistik og
maskin-førerarbejde
samarbejde

Transport, post, lager- og Lastsikring og
maskin-førerarbejde
stuvning af gods

Kunde/leverandørf
Transport, post, lager- og orhold for
operatører
AMU
maskin-førerarbejde

https://www.ug.dk/search/45310

Deltageren kan informere og kommunikere i kundehttps://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds og leverandørsammenhæng med baggrund i viden
uddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskata om egne grænseflader i kvalitetsstyrings
loget/kundeleverandoerforhold-operatoerer
sammenhænge.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Transport, post, lager- og Tanktransport og
maskin-førerarbejde
defensiv kørsel

AMU

Transport, post, lager- og Manuel
maskin-førerarbejde
lagerstyring

AMU

Tanktransport forebyggelse af
uheld og
Transport, post, lager- og uheldsbekæmpels
e
AMU
maskin-førerarbejde

ADR Grundkursus Transport, post, lager- og Vejtransp. af farl.
maskin-førerarbejde
gods i emb.
AMU
Transport, post, lager- og Lagerstyring med
maskin-førerarbejde
it
Opbevaring og
Transport, post, lager- og forsendelse af
farligt gods
maskin-førerarbejde

Link til beskrivelse af kurset

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse,
gennem teori om defensiv kørsel, udføre alle
trafiksikkerhedsmæssige aspekter ved kørsel med
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds tankbil inklusiv trailer/hænger, under iagttagelse af
uddannelseramu/transporterhvervene/tanktransp den nødvendige koncentration, forudseenhed og
ort/tanktransport-og-defensiv-koersel
korrekte aflæsning af trafikale situationer.
lagerstyring herunder håndtering af papirrutiner,
varenummersystemer lokations- og
genfindingssystemer. plukke, afsende, modtage og
placere varer,
https://www.ug.dk/search/46894
Deltageren kan, gennem teori om skades- og
uheldsbekæmpelse i forbindelse med
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds tanktransport af farlige stoffer, brandbekæmpelse
uddannelseramu/transporterhvervene/tanktransp og miljøbeskyttelse, selvstændigt løse situationer,
som kræver målrettet støttende og/eller
ort/tank-forebyggelse-af-uheld-ogintervenerende indsats.
uheldsbekaempelse

https://www.ug.dk/search/46905

AMU

https://www.ug.dk/search/46939

AMU

https://www.ug.dk/search/46946

Energirigtig kørsel,
Transport, post, lager- og m. high fidelity
simulator
maskin-førerarbejde
AMU

kort beskrivelse af kurset

transport af farligt gods i emballager - med
undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
anvende et edb-lagerstyringsprogram til
registrering af vare til og afgange, optælling og
placering af varer.
Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt
gods til forsendelse i henhold til relevante regler og
vejledninger.

Uddannelsens mål er, gennem teoretisk
undervisning og praktiske øvelser i simulator, at
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds sætte deltageren i stand til at optimere
uddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstra brændstofudnyttelsen, med deraf afledt
minimering af driftsomkostninger og hensyntagen
nsport/energirigtig-koersel-m-high-fidelitytil miljø.
simulator

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

45600

1

46894

2

46903

2

46905

3

46939

3

46946

5

47122

1

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Transport, post, lager- og Lastbilmonteret
maskin-førerarbejde
kran, certifikat D

Type
uddannelse

AMU

Gaffeltruck
Transport, post, lager- og certifikatkursus B,
7 dage
AMU
maskin-førerarbejde
ADR Grund- og
Transport, post, lager- og Sepcialiseringskurs
us - Klasse 1
AMU
maskin-førerarbejde
ADR Grund- og
Transport, post, lager- og Specialiseringskurs
us - Tank
maskin-førerarbejde
AMU
Transport, post, lager- og ADR Repetition maskin-førerarbejde
Grundkursus
ADR Repetition Transport, post, lager- og Grundkursus +
maskin-førerarbejde
Klasse 1
ADR Repetition Transport, post, lager- og Grundkursus +
Tank
maskin-førerarbejde
ADR Repetition Transport, post, lager- og Grundkursus +
Tank + Klasse 1
maskin-førerarbejde

Transport, post, lager- og Godstransport
maskin-førerarbejde
med lastbil

Antal
ECTS

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/search/47478

Grundlæggende uddannelse i betjening af en
lastbilmonteret kran, certifikat D, gældende fra 8
tonsmeter til og med 25 tonsmeter.
Certifikatuddannelse.

47478

10

https://www.ug.dk/search/47592

øre og betjene gaffeltrucks og selvkørende
gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af
gaffeltrucks og gaffelstablere.

47592

7

47694

3,6

47701

4,7

47706

1,7

https://www.ug.dk/search/47701

AMU

https://www.ug.dk/search/47706

transport af farligt gods i emballager - med
undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

AMU

https://www.ug.dk/search/47707

AMU

AMU

AMU

Varighed dage

Link til beskrivelse af kurset

transport af farligt gods i emballager inklusive gods
hørende til klasse 1, undtaget gods hørende til
klasse 7.
Uddannelsen er obligatorisk for chauffører, som
skal foretage vejtransport af farligt gods i
emballager og i tanke.

EUefteruddannelse
Transport, post, lager- og for godschauffører
maskin-førerarbejde
- obligatorisk del AMU
EUTransport, post, lager- og efteruddannelse
maskin-førerarbejde
godschauffør
AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

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

47707

2,3

https://www.ug.dk/search/47714

transport af farligt gods i emballager - med
undtagelse af gods hørende til klasse 7.
transport af farligt gods i emballager og tanke med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og
klasse 7.

47714

2,7

https://www.ug.dk/search/47716

transport af farligt gods i emballager og tanke med undtagelse af gods hørende til klasse 7.

47716

3,3

https://www.ug.dk/search/47848

Godschauffører opnår uddannelsesbevis fra Trafikog Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 08/07/2015, §
21 og § 22 om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport.

47848

3

Enkelte borger skal have et kursusforløb på 20
dage

Hvis de har erhvervet deres kørekort efter 2009 og
ikke tidligere har haft EU Beviset

47849

20

Kørekort ti lastbil

47854

30

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Lagerstyring med
IT Transport, post, lager- og Grundlæggende
funktioner
maskin-førerarbejde

Type
uddannelse

AMU

Træ, møbel, glas og
keramik

https://www.ug.dk/search/47894

anvende lagerstyringssystem hvori stregkoder og
brug af håndterminaler indgår til løsning af normalt
forekommende arbejdsopgaver inden for
lagerfunktionen.

Varighed dage

Antal
ECTS

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkeds
uddannelseramu/transporterhvervene/personbef
ordring-med-bybus-og-rutebil/energioekonomisk- Uddannelse i energiøkonomisk kørsel for
koersel-erhvervschauffoerer
erhvervschauffører.

47961

1

Maskinteknik, træ,
Bore og
Stemmemaskiner AMU

Deltagerne får kendskab til de mest almindelige
arbejdsfunktioner inden for træindustrien, ved
betjening/opstilling af branchens bore og
stemmemaskiner, således at de efter introduktion
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu kan udføre almindeligt forekommende operationer
ddannelseramu/traeetsuddannelser/produktion- ved disse, samt foretage den daglige
af-moebler-orgler-doere-vinduervedligeholdelse af maskinerne med hensyn til
mv/maskinteknik-trae-bore-og-stemmemaskiner udskiftning af værktøjer og udstyr.

40246

2

Måleteknik fra
tegning til produkt
i træindustrien
AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/traeetsuddannelser/produktionaf-moebler-orgler-doere-vinduer-mv/maaleteknikfra-tegning-til-produkt-i-traeindustrien

Deltagerne kan foretage grundlæggende
tegningslæsning af almindeligt forekommende
produktionstegninger i træ- og møbelindustrien.
Deltagerne kan bruge almindeligt forekommende
måleudstyr indenfor træ- og møbelindustrien.

40274

2

Fremføring og
overflade, træ

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/traeetsuddannelser/produktionaf-moebler-orgler-doere-vinduer-mv/fremfoeringog-overflade-trae

Deltagerne kan anvende matematiske formler og
tabeller til beregning og dokumentation af korrekt
fremføringshastighed og antal skær på værktøjer i
forhold til ønsket overfladekvalitet.

44194

1

Transport, post, lager- og Trailerkørekort
maskin-førerarbejde
B/E

Træ, møbel, glas og
keramik

kort beskrivelse af kurset

47894

Energiøkonomisk
kørsel for
Transport, post, lager- og erhvervschaufføre
r
AMU
maskin-førerarbejde

Træ, møbel, glas og
keramik

Link til beskrivelse af kurset

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Øvrige kurser

AMU

Erhvervsgruppe

Træ, møbel, glas og
keramik

Kursustitel

Skæredata, træ

Type
uddannelse

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

AMU

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu
ddannelseramu/traeetsuddannelser/produktionaf-moebler-orgler-doere-vinduer-mv/skaeredatatrae

Deltagerne kan anvende matematiske formler til
beregning og dokumentation af
træbearbejdningsmaskiners motorer, spindlers
omdrejningstal og remskivestørrelser.

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

Varighed dage

Antal
ECTS

44195

1

Træ, møbel, glas og
keramik

Værktøjer i
træindustri

Træ, møbel, glas og
keramik

Maskinelle
møbelsamlinger
på
standardmaskiner AMU

Deltageren kan montere og afprøve faste
tapværktøjer, skifte vendeplatter og bagplatter på
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu profilværktøjer med rygfortanding, herunder
ddannelseramu/traeetsuddannelser/produktion- tilspænding i henhold til gældende
af-moebler-orgler-doere-vinduer-mv/vaerktoejer-i- brugervejledning for det enkelte værktøj og kan
udføre daglig vedligeholdelse.
traeindustri
Deltageren udbygger sit maskintekniske kendskab
til følgende standardmaskiner: Afkorter, båndsav,
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu afretter, tykkelseshøvl, rundsav, div. bore- og
ddannelseramu/traeetsuddannelser/produktion- stemmemaskiner, båndpudser, fræser og
af-moebler-orgler-doere-2
tapfræser

Produktionsgrundl
aget i
træindustrien
AMU

Deltagerne kan med udgangspunkt i
hovedtegninger, oversigtstegninger, deltegninger,
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu skæresedler og operationskort sikre, at
ddannelseramu/traeetsuddannelser/produktion- produktionsgrundlaget er i orden for udførelse af
et produkt.
af-moebler-orgler-doere-8

44903

1

Træ, møbel, glas og
keramik

Grundmaskiner til
at save og høvle
emner i træ
AMU

Deltageren kan bruge grundmaskiner til at save og
høvle træemner. Deltageren kan opstille og
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsu betjene følgende maskiner: afkorter, båndsav,
ddannelseramu/traeetsuddannelser/produktion- rundsav, pladesav, afretter og tykkelseshøvl.
Deltageren kan vedligeholde udstyr og maskiner,
af-moebler-orgler-doere-vinduervælge og udskifte de rette værktøjer samt arbejde
mv/grundmaskiner-til-save-og-hoevle-emner-iefter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
trae

48409

3

Undervisning og
vejledning

Fysik/kemi modul
1 - At undersøge
og se stort og
småt i naturen
Øvrige kurser

Kompetenceløft i Undervisningsfag (KiU), og hvor
det at arbejde med fagets didaktiske og fagfaglige
områder er i fokus.

721417432

30

Træ, møbel, glas og
keramik

AMU

https://www.ug.dk/hold/721417432

44357

3

44899

4

10

Type
uddannelse

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Undervisning og
vejledning

Fysik/kemi modul
2Perspektiveringer
og fællesfagligt
samspil med andre
naturfag
Øvrige kurser

Undervisning og
vejledning

Tysk, modul 1 Sprogundervisning
og lærerprocesser mundtlig og
skriftlig
kommunikation
Øvrige kurser

Link til beskrivelse af kurset

kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/hold/721417433

Kompetenceløft i Undervisningsfag (KiU), og hvor
det at arbejde med fagets didaktiske og fagfaglige
områder er i fokus.

Vagt, sikkerhed og
overvågning

Øvrige kurser

Grundlæggende
vagt

AMU

Varighed dage

Antal
ECTS

721417433

30

10

721417434

30

10

https://www.ug.dk/hold/721417435

Udvikling af interkulturel kommunikativ
kompetence med fokus på tysk i et flersproget og
multikulturelt samfund.

721417435

30

10

https://www.ug.dk/search/48041

Du lærer at udføre almindeligt forekommende
vagtopgaver fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt
med baggrund i gældende lovgivning.

48041

20

På dette modul arbejder du med en både teoretisk,
praktisk og professionsrettet tilgang til mundtlig og
skriftlig kommunikation i faget Tysk.
https://www.ug.dk/hold/721417434

Tysk, modul 2 Tyskundervisninge
ns mål og midler
Interkulturel
kommunikation
Undervisning og
vejledning

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr. )

