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

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse
AMU

Bygge og anlæg

Betjening af dumpere
AMU

Bygge og anlæg

Betjening af gummihjulslæssere
AMU

Bygge og anlæg

Betjening af hydrauliske
gravemaskiner
AMU

Bygge og anlæg

betjening af rendegravere
AMU

Bygge og anlæg

Pasning og vedligeholdelse af
entreprenørmaskiner
AMU

Bygge og anlæg

Kranløft med
entreprenørmaskiner, G certifikat
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering Arbejdsmiljø
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering Afløbssystemers formål
og indretning
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering Anvendelse af
lægningsbestemmelser
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering Beregning af koter, fald
og rumfang mv.
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering KS af
afløbsinstallationer

Link til beskrivelse af kurset (Url)

Kort beskrivelse af kurset (max 150 tegn)

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-dumpere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-gummihjulslaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-hydrauliskegravemaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-rendegravere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/pasning-og-vedligeholdelse-afentreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/udfoer-af-kranloeft-medentreprenoermask-g-cert
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake
ring-arbejdsmiljoe
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake
ring-afloebssystemers-formaal-og-indretning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake
ring-anvendelse-af-laegningsbestemmelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake
ring-beregnig-af-koter-fald-og-rumfang-mv
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake
ring-ks-af-afloebsinstallationer
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Kursuskod
e (AMU- Varighe
Antal
kode/
d - antal
ECTS
modulnr. dage
etc.)
44486

Del af forløb med maskin kompetencer for bygge-anlægs
branchen

2
44487

Del af forløb med maskin kompetencer for bygge-anlægs
branchen

3
44488

Del af forløb med maskin kompetencer for bygge-anlægs
branchen

5
44491

Del af forløb med maskin kompetencer for bygge-anlægs
branchen

5
44501

Del af forløb med maskin kompetencer for bygge-anlægs
branchen

3
44909

Del af forløb med maskin kompetencer for bygge-anlægs
branchen

4
46967

Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak

2
46968

Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak

1
46970

Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak

2
46971

Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak

2
46972

Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak

1

AMU
Bygge og anlæg

Kloakering - Opmåling og valg af
afløbsmaterialer
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering Afløbsplan for
enfamilieshus
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering Cad i.f.m. afløbsplaner
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering Eludstyr i pumpebrønde
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering Anvendelse og
afledning af afløbsvand
AMU

Bygge og anlæg

Kloakering Grundlæggende faglig
regning
AMU

Bygge og anlæg
Bygge- og anlæg

Kloakering Montering af
rottespærrer
Teleskoplæsser A med gafler betjening - lovpligtig

AMU

Bygge- og anlæg

Sikkerhed ved udv. arbejde med
asbestmaterialer.

AMU

Bygge- og anlæg

Lys b. svejs-kants plade/rør

AMU

Bygge- og anlæg

Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF AMU

Bygge- og anlæg

Lysbuesvejsning stumpsøm rør

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake
ring-opmaaling-og-valg-af-afloebsmaterialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake
ring-afloebsplan-enfamiliehus
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake
ring-cad-ifm-afloebsplaner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake
ring-el-udstyr-i-pumpebroende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake
ring-anvendelse-og-afledning-af-regnvand
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/grundlaeggende-faglig-regning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake
ring-montering-af-rottespaerrer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/teleskoplaesser-med-gaflerbetjening

46973
Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak

Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak

3
46975

Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak

3
47588

Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak

1
47663

Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak

3
47668

Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak

2
47744

Opkvalificering til beskæftigelse indenfor kloak
Teleskoplæsser med gafler omfatter praktisk anvendelse af
og teoretisk viden om hvordan maskinen anvendes
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Uddannelsen kræves for at
føre denne maskine. For deltagelse kræves, at deltageren er
helbredsmæssigt egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel.
Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den
helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse
af kørekort jf. bekendtgørelse nr. 382 af 23/04/2007 § 6

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-ogaffaldshaandtering/sikkerhed-ved-udv-arbejde-medasbestmaterialer

Deltagerne kan efter gældende regler arbejde udendørs
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med
asbestholdige materialer eller med andet arbejde, der ikke
er indvendig nedrivning af asbestholdige materialer, eller
som kan medvirke til udsættelse for asbeststøv.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Lysbuesvejsning proces 111
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/lys-b-svejs-kants-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Lysbuesvejsning proces 111
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/lys-b-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Lysbuesvejsning proces 111
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc

Side 2 af 33

2
46974

40073

1
5

40085

1

40087

10

40088

10

40090

10

Bygge- og anlæg

MAG-svejs-kants plade/plade pr
135

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann MAG-svejsning proces 135
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-135

40092

5

Bygge- og anlæg

MAG-svejs-stumps plade pos PAPF pr 135

AMU

40094

5

Bygge- og anlæg

MAG-svejs-stumps plade alle pos
pr 135

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann MAG-svejsning proces 135
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann MAG-svejsning proces 135
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-135

40095

5

Bygge- og anlæg

Teleskoplæsser med kranfunkt.
Betjening, B-cert.

AMU

40152

3

Bygge- og anlæg

CAD - 2D på byggepladsen

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan foretage kranløft med teleskoplæssere på en
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afsikkerhedsmæssig forsvarlig måde
entreprenoermateriel/teleskoplaesser-mkranfunktbetjening-b-cert
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-ogsamarbejde-i-bygge-anlaeg/cad-2d-paa-byggepladsen

40340

3

Bygge- og anlæg

Fuger - udfyldning med
acrylfugemasse

AMU

40356

0,5

Bygge- og anlæg

Brandforanstaltning ved
ukrudtsbrænding

AMU

40824

1

Bygge- og anlæg

Grundlæggende beskæring

AMU

40842

5

Bygge- og anlæg

Udvidet beskæring

AMU

40843

5

Bygge- og anlæg

Køleteknik, klargøring og
idriftsætning af anlæg

AMU

40855

3

Bygge- og anlæg

Aktuelle malematerialer og
teknikker

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan vurdere acrylfugemassens anvendelighed
elseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-ogi.f.t. en given opgave. Deltagerne kan udføre fugearbejde
anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fuger-udfyldningmed acrylfugemasse m.h.t. svind, vedhæftning og overflade.
med-acrylfugemasse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann I uddannelsen arbejder deltagerne med de mulige farer og
elseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-afde sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse
groenne-omraader-og-anlaeg/brandforanstaltning-ved- af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med
ukrudtsbraending
maskiner og værktøj
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Ud fra kendskab til planternes anatomi og fysiologi kan
elseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-afdeltagerne fortage grundlæggende plejebeskæring og
groenne-omraader-og-anlaeg/grundlaeggendeudtynding plejebeskæring, herunder foretage beskæring af
beskaering
frugttræer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann I uddannelsen arbejder deltagerne med specielbeskæring,
elseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-afsom bl.a. omfatter sporebeskæring, kærvbeskæring,
groenne-omraader-og-anlaeg/udvidet-beskaering
espaliebeskæring mv. af bl.a. prydbuske og træer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med arbejde
elseramu/tekniskeinstallationerogenergi/service-paamed varmepumper
hvidevare-og-koeleautomatik/koeleteknik-klargoering-ogidriftsaettelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Efter uddannelsen har deltagerne opnået et teoretisk og
elseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings-ogpraktisk kendskab til aktuelle akryl-, plast-, plastalkyd-,
automaling-samt-skilteproduktion-mv/aktuellevandig alkyd- og linoliemateiraler, således at man kan
malematerialer-og-teknikker
foretage et korrekt valg af materiale og arbejdsproces i
forhold til miljøvenlighed, produktivitet og givne
kvalitetskrav.

41761

5
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Bygge- og anlæg

Betjening og vedligeholdelse af
mindre gartnermask

AMU

Bygge- og anlæg

Træer og buske om vinteren, besk. AMU
og plejep

Bygge- og anlæg

Betjening og vedligeholdelse af
motorkædesave

AMU

Bygge- og anlæg

Træer og buske om sommeren

AMU

Bygge- og anlæg

Mindre blandeanlæg - mørtel og
beton

AMU

Bygge- og anlæg

Systemstilladser - opstilling mv.

AMU

Bygge- og anlæg

Bygningsmaler - Spartling af
vanskelige overflader

AMU

Bygge- og anlæg

TIG svejsning

AMU

Bygge- og anlæg

Anvendelse af faldsikringsudstyr

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-afgroenne-omraader-og-anlaeg/betjening-ogvedligeholdelse-af-mindre-gartnermask
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-afgroenne-omraader-og-anlaeg/traeer-og-buske-omvinteren-besk-og-plejep
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartneri-havecenterog-planteskole/betjening-og-vedligeholdelse-afmotorkaedesave
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-afgroenne-omraader-og-anlaeg/traeer-og-buske-omsommeren

I uddannelsen arbejder deltagerne, ved hjælp af
instruktionsmateriale, med at foretage eftersyn, almindelig
vedligeholdelse og udføre mindre reparationer samt
betjening af mindre gartnermaskiner og deres ekstraudstyr
I uddannelsen arbejder deltagerne med at identificere og
beskære træer og buske i vintertilstand og vedligeholde
beskæringsværktøj og - redskaber, samt udarbejde et
plejeprogram indeholdende arbejdsbeskrivelser
I uddannelsen arbejder deltagerne med betjening og
vedligeholdelse samt arbejde med motorkædesave og
håndredskaber sikkerhedsmæssig korrekt samt kratryddere
og håndværktøj til fjernelse af mindre træagtig vegetation
I uddannelsen arbejder deltagerne med at identificere
almindeligt forekommende planter i sommertilstand,
herunder genkende planternes habitus og karakteristiske
vækstform med henblik på at vælge, rådgive og vejlede i
forhold om beplantning og planternes krav til
vækstvilkår.Deltagerne kan udarbejde og anvende
plejeprogrammer for grønne områder, herunder udføre
plejearbejde i vækstperioden i beplantninger fra 2 - 10 år
efter etableringsfasen, samt foretage plantning af enkelte
større træer i befæstede arealer.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde
elseramu/byggeanlaegogindustri/beton-oganvende mindre blandeanlæg til blanding af mørtel og/eller
montagebyggeri/mindre-blandeanlaeg-moertel-og-beton beton.

42302

10

42305

20

42383

5

42395

15

43548

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage ramme-, søjle-,
elseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/syste og rullestillads i henhold til kravet om en særlig uddannelse i
mstilladser-op-0
forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af
stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets
bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan vælge korrekte afrensning- og
elseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings-ogopbygningsmetoder, teknik og værktøj til spartling og
automaling-samt-skilteproduktion-mv/bygningsmaleropretning i forhold til en vurdering af nye og tidligere
spartling-af-vanskelige-overflader
malebehandlede indvendige og udvendige overfladers art og
tilstand på forskellige overflader som murede vægge, beton,
gips, bindingsværk, rørvæv mv. i forhold til givne krav om
slutfinish og kvalitet.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann TIG-svejsning proces 141
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/tig-svejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af
elseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/anven opgaver i højden
delse-af-faldsikringsudstyr

44004

15

44394

2

44451

5

44465

1
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Bygge- og anlæg

Betjening af minidumpere og
motorbører

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-minidumpere-ogmotorboerer

Bygge- og anlæg

Betjening af minigravere og
minilæssere

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-minigravere-ogminilaessere

Bygge- og anlæg

Komprimering med
entreprenørmaskiner

AMU

Bygge- og anlæg

MAG-svejsning proces 135

AMU

Bygge- og anlæg

Gassvejsnning proces 311

AMU

Bygge- og anlæg

Gassvejsning af stumpsømme - rør AMU
proces 311

Bygge- og anlæg

Maskintegning, projektionstegning AMU
i CAD

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kompr
imering-med-entreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/mag-svejsning-proces-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/gassvejsnning-proces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roerproces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/maskintegning-projektionstegning-icad

Bygge- og anlæg

Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj

Bygge- og anlæg

Armering - udarbejdelse af klippe- AMU
og bukkelister

Bygge- og anlæg

Slap armering - udførelse af enkle
opgaver

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/brandforanstaltninger-v-gnistproducerendevaerktoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/armering-udarbejdelse-af-klippe-ogbukkelister
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/slap-armering-udfoerelse-af-enkleopgaver
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Deltagerne skal til brug for arbejde inden for anlægsområdet
lære at betjene samt passe og vedligeholde minidumpere og
motorbører. Dette indbefatter, at deltagerne lærer at
inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre
miljø som en naturlig del af arbejdet
Deltagerne skal til brug for arbejde inden for anlægsområdet
lære at betjene samt passe og vedligeholde minigrave- og
minilæssemaskiner, samt lære at inddrage kvalitetssikring,
sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af
arbejdet
Deltagerne kan betjene, samt passe og vedligeholde
komprimeringsmateriel i forbindelse med udførelse af
komprimeringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet
MAG-svejsning proces 135

44489

1

44490

2

44496

2

44676

5

Gassvejsning proces 311

44724

5

Gassvejsning proces 311

44725

5

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.

44847

5

45141

1

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

45159

3

Deltagerne kan udføre enkle armeringsopgaver i
konstruktioner med slap armering, eksempelvis i
fundamenter, vægge, søjler, bjælker og dæk, ud fra viden
om jernbetonens hovedegenskaber, træk- og trykforhold,
normkrav for armeringstyper, betondæklag, stødlængder og
forankring.

45161

3

Bygge- og anlæg

Forskalling - udførelse af enkle
løsninger

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/forskalling-udfoerelse-af-enkleloesninger

Bygge- og anlæg

Grundlæggende faglig regning

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/grundlaeg-0

Bygge- og anlæg

Grundlæggende faglig matematik

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/grundlaeg-1

Bygge- og anlæg

Anvendelse af bygge- og
anlægstegninger

AMU

Bygge- og anlæg

Rulle- og bukkestillads - opstilling
mv.

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-tungere-materialer/anvendelse-afbygge-og-anlaegstegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/rulleog-bukkestillads-opstilling-mv

Bygge- og anlæg

Manuel flammeskæring

AMU

Bygge- og anlæg

Sikkerhed ved Asbest

AMU

Bygge- og anlæg

Digital maskinstyring af
entreprenørmaskiner i 2D

AMU

Bygge- og anlæg

Evakuering og redning inden for
Byggeri & Montage

AMU

Bygge- og anlæg

Malerens håndtering af
skimmelvækst og fugt

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/manuel-flammeskaering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-ogaffaldshaandtering/sikkerhed-ved-arbejde-medasbestholdige-materialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/digital-maskinstyring-afentreprenoermaskiner-i-2d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/evaku
ering-og-redning-inden-byggeri-montage

Deltagerne kan foretage materialeopmålinger og fremstille
traditionel forskalling til normalt forekommende
forskallingsopgaver inden for betonkonstruktioner med
baggrund i viden om betontryk samt diagrammer og tabeller
til bestemmelse af trædimensioner m.v.
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden
for grundlæggende faglig regning med henblik på løsning af
opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet
voksenuddannelse.
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden
for grundlæggende faglig matematik med henblik på løsning
af opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet
voksenuddannelse.
Deltagerne kan anvende tegningsmateriale med tilhørende
beskrivelser inden for bygge- og anlægsområdet som
grundlag for udførelse af deres arbejde og på baggrund af
viden om tegningernes opbygning og udformning.
Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre
opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således
at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004
"Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
anvendelse af tekniske hjælpemidler".
Manuel flammeskæring

Deltagerne kan montere, anvende, kontrollere og justere
todimensionalt maskinstyringsudstyr på forskellige typer af
jordflytnings-/entreprenørmateriel til udførelse af
komplekse bygge- og anlægsopgaver
Deltageren kan udarbejde en plan for evakuering af en
faldsikret kollega samt yde førstehjælp ved hængetrauma.
Deltageren kan anvende og udvælge faldsikringsudstyr til
evakuering og redning af faldsikret kollega inden for bygge/anlæg og industri
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan rådgive om forebyggelse af skimmelvækst
elseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings-ogsamt om afrensning og malebehandling af overflader, som
automaling-samt-skilteproduktion-mv/malerenshar været angrebet af fugt og skimmelsvamp. Deltagerne
haandtering-af-skimmelvaekst-og-fugt
kan foretage fugtmålinger og vurdere disse med henblik på
at tilrettelægge og kvalitetssikre malearbejdet.
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45163

5

45215

2

45347

3

45542

3

45566

1

45635

10

45845

4

45901

5

46588

2

46680

2

Bygge- og anlæg

GPS i 3D-maskinstyring af
entreprenørmaskiner

AMU

Bygge- og anlæg

Tagdækning - Svejsearbejder med AMU
bromembraner

Bygge- og anlæg

Kloakering - Dræning af bygværker AMU

Bygge- og anlæg

Kloakering - Udførelse af
afløbsinstallationer

Bygge- og anlæg

Vejen som arbejdsplads - Certifikat AMU

Bygge- og anlæg

Køle- fryse- og komfortanlæg
grundlæggende (køleteknik 1)

Bygge- og anlæg

Køle- fryse- og komfortanlæg
AMU
optimering og eftersyn (køleteknik
2)

Bygge- og anlæg

Tegningsinformation og fremstilling

Bygge- og anlæg

Betjening af entreprenørmaskiner AMU

Bygge- og anlæg

Gaffeltruck certifikatkursus B

AMU

AMU

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan sikre præcisionsgravning og forebyggelse af
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afgraveskader ved hjælp af GPS i 3D til maskinstyring af
entreprenoermateriel/gps-i-3d-maskinstyring-afjordflytnings- og entreprenørmaskiner
entreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan udføre svejsearbejder i forbindelse med
elseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med- plymerbitumenpladeisolering på veje og broer jf.
tagpap-membraner-og-folier/tagdaekning-svejsearbejder- Vejreglerne, Udbudsforskrifter, Almindelige betingelser og
med-bromembraner
beskrivelser (AAB), Betonbroer, Afsnit 10, Fugtisolering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan installere drænsystemer af plast indenfor
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake det kloakautoriserede område ved anvendelse af gældende
ring-draening-af-bygvaerker
drænnorm og tage højde for forskellige jordbunds- og
grundvandsforhold, så fugtskader og fugtgener undgås
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan udføre afløbsinstallationer i jord i
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloake plastmaterialerne PVC, PP og PE, fra og med tilslutning til
ring-udfoerelse-af-afloebsinstallationer
hovedkloak, til og med gennembrydning i gulv, fundament
eller ydervæg mod jord i henhold til gældende bygnings- og
arbejdsmiljølovgivning.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning
elseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/veje og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på
n-som-arbejdsplads-certifikat
statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme
regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af
stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge
trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre
trafikanters
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med arbejde
elseramu/tekniskeinstallationerogenergi/installation-og- med varmepumper
service-inden-vvs-omraadet/koele-fryse-komfortanlaeggrundlaeggende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med arbejde
elseramu/tekniskeinstallationerogenergi/installation-og- med varmepumper
service-inden-vvs-omraadet/koele-fryse-komfortanlaegoptimering-og-eftersyn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Du lærer om, hvordan en emnetegning er opbygget samt at
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan anvende emnetegninger i produktionen. Du lærer også at
tagende-metalindustri/tegningsinformation-ogmålsætte snit-billeder og gevindaftegninger på papir eller på
fremstilling
CAD solider.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan udføre grundlæggende betjening af
elseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenørmaskiner i forbindelse med job som maskinfører
entreprenoermateriel/betjening-afinden for bygge- og anlægsområdet. Deltagerne kan
entreprenoermaskiner
inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre
miljø som en naturlig del af arbejdet og kan udføre dette i
overensstemmelse med gældende lovgivning

46750

5

46796

3

46969

1

46976

16

47136

2

47139

5

47140

2

47423

3

47572

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene
elseramu/transporterhvervene/grundkompetence-lager- gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig
og-terminal/gaffeltruck-certifikatkursus-b-7-dage
vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere

47592

7
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Bygge- og anlæg

Nivellering

AMU

Bygge- og anlæg

Bygningsmaler - Sprøjtespartling
med Airless

AMU

Bygge- og anlæg

Bygningsmaler - Rensning af
facader

AMU

Bygge- og anlæg

Økonomisk analyse, diplom

Videregående
uddannelse

Bygge- og anlæg

Projektledelse BYG + ING

Videregående
uddannelse

Bygge- og anlæg

Bekendtgørelser og standarder

Videregående
uddannelse

Bygge- og anlæg

Byggeteknik

Videregående
uddannelse

Bygge- og anlæg

Bygningsinstallation

Videregående
uddannelse

Bygge- og anlæg

Energianalyser,
energiforbrugsberegning
Energiteknik, traditionelle og nye
energiformer

Videregående
uddannelse
Videregående
uddannelse

Bygge- og anlæg

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan udføre nivellerings- og afsætningsopgaver
elseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/nivelle inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante
ring
nivellerings- og laserinstrumenter. Deltagerne kan udføre
nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og
anlægsbranchen med relevante nivellerings- og
laserinstrumenter. For at sikre nøjagtighed af de afsatte
vinkler og højder skal deltagerne desuden kunne kontrollere
instrumenternes præcision.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan udføre sprøjtespartel med airless udstyr og
vælge materialer, udstyr, dyser og tryk til de enkelte
elseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings-ogsprøjtespartel opgaver, ligesom deltagerne kan udføre
automaling-samt-skilteproduktion-mv/bygningsmalersprøjtespartel med hensigtsmæssige teknikker og kan sikre,
sproejtespartling-med-airless
at arbejdet udføres i overensstemmelse med den ønskede
kvalitet.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltagerne kan foretage skånsom facadeafrensning med
elseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings-ogtøris- og lavaanlæg og på baggrund af tilstandsvurdering af
automaling-samt-skilteproduktion-mv/bygningsmalerfacadeunderlaget vælge korrekt rensemetode.
rensning-af-facader
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oe Et forløb for dig, der vil kunne forstå komplekse
konomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd-2-delproblemstillinger inden for økonomistyring og
regnskab-og-oekonomistyring
regnskabsanalyse. Du lærer at opstille og analysere
regnskaber og nøgletal i virksomheden og får kompetencer,
så du kan arbejde med prisfastsættelse og budgettering.
http://www.eamv.dk/Efteruddannelse-og-kurser/Kurser- "Projektledelse" (10 ECTS-point) med fokus på
for-ledige
byggebranchen samt undervisning i matematik og statik
målrettet ingeniørbranchen.
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s På kruset arbejder du med tekniske-, sikkerhedsmæssige- og
erviceprodit/akademiuddannelsen-i-elkvalitetsledelsesmæssige opgaver som skal kvalificere dig til
installation/bekendtgoerelser-og-standarderat arbejde i en autoriseret el-installationsvirksomhed
akademiuddannelsen-i-el-installation
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s Energiteknologi (Energioptimering)
erviceprodit/akademiuddannelsen-ienergiteknologi/byggeteknik-og-analyseakademiuddannelsen-i-energiteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s I faget 'bygningsinstallation' arbejder du med planlægning,
erviceprodit/akademiuddannelsen-iprojektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af
energiteknologi/bygningsinstallationel-tekniske bygningsinstallationer.
akademiuddannelsen-i-energiteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s Energiteknologi (Energioptimering)
erviceprodit/akademiuddannelsen-i-energiteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s Energiteknologi (Energioptimering)
erviceprodit/akademiuddannelsen-ienergiteknologi/energiformer-akademiuddannelsen-ienergiteknologi
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47665

5

47898

2

47899

2

8752

5

5

37427

60

10

5

5

15

5

5

5

15

5

30

10

Bygge- og anlæg

Energiøkonomiske og
miljømæssige vurderingsmetoder

Bygge- og anlæg

Installation og dokumentation

Bygge- og anlæg

Installationer og elforsyningsanlæg

Bygge- og anlæg

Kvalitet, sikkerhed og miljø

Bygge- og anlæg

No Dig

Bygge- og anlæg

Planlægning og energirigtig
projektering

Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg

Prince2 Combi
Procesmodul, procesanlæg,
dataopsamling og energiteknisk
automation

Bygge- og anlæg

Projektledelse - metode og
værktøjer

Bygge- og anlæg

Varmeteknik, indeklima, bygnings
automation

Bygge- og anlæg

VE-modul, biomassekedler - og
ovne

Bygge- og anlæg

VE-modul, solcelle anlæg

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
erviceprodit/akademiuddannelsen-iuddannelse
energiteknologi/energioekonomi-og-miljoeakademiuddannelsen-i-energiteknologi
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
erviceprodit/akademiuddannelsen-iuddannelse
energiteknologi/installation-og-dokumentationakademiuddannelsen-i-energiteknologi
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
uddannelse
erviceprodit/akademiuddannelsen-i-elinstallation/installationer-og-el-forsyningsanlaegakademiuddannelsen-i-el-installation
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
uddannelse
erviceprodit/akademiuddannelsen-ienergiteknologi/kvalitet-sikkerhed-og-miljoeakademiuddannelsen-i-energiteknologi
Videregående http://www.via.dk/efter-oguddannelse
videreuddannelse/udbud/kurser/960116001-no-digopgravningsfrie-metoder
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
erviceprodit/akademiuddannelsen-iuddannelse
energiteknologi/energirigtig-projekteringakademiuddannelsen-i-energiteknologi
Privat
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
uddannelse
erviceprodit/akademiuddannelsen-ienergiteknologi/energioptimering-af-procesanlaegakademiuddannelsen-i-energiteknologi
Videregående http://www.via.dk/efter-oguddannelse
videreuddannelse/udbud/moduler/131016009projektledelse-metoder-og-vaerktoejer
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
uddannelse
erviceprodit/akademiuddannelsen-ienergiteknologi/boligens-indeklimaakademiuddannelsen-i-energiteknologi
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
uddannelse
erviceprodit/akademiuddannelsen-ienergiteknologi/biomassekedler-og-ovneakademiuddannelsen-i-energiteknologi
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
uddannelse
erviceprodit/akademiuddannelsen-ienergiteknologi/solcelleanlaeg-akademiuddannelsen-ienergiteknologi
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Energiteknologi (Energioptimering)

15

5

På kurset arbejder du med planlægning og projektering af eltekniske boliginstallationer, software til tegning og
dokumentation af tekniske installationer og normer for
teknisk dokumentation.
På kurset arbejder du med planlægning, projektering, drift,
eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i
mellemspændings- og lavspændingsdistributionsnettet samt
el-tekniske bygningsinstallationer
På kurset arbejder du med kvalitet, kvalitetssikring og
kvalitetsstyring, miljø og miljøledelse, arbejdsmiljø samt
sikkerhed og trivsel.

9

10

9

10

5

5

Efteruddannelseskursus i planlægning, projektledelse samt
tenikker inderfor opgravningsfrie anlægsmetoder, også
kaldet No Dig
Energiteknologi (Energioptimering)

5

15

5

Certificering i Prince2 Foundation og Prince2 Practioner
Energiteknologi (Energioptimering)

30
30

10

Projektledelse i byggebranchen

10

Energiteknologi (Energioptimering)

30

10

Energiteknologi (Energioptimering)

15

5

Energiteknologi (Energioptimering)

15

5

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlæg
Hotel og
restauration

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Hotel, restauration,
køkken, kantine

VE-modul, solvarme anlæg

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s Energiteknologi (Energioptimering)
erviceprodit/akademiuddannelsen-iuddannelse
energiteknologi/solvarmeanlaeg-akademiuddannelsen-ienergiteknologi
VE-modul, varmepumper
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s Energiteknologi (Energioptimering)
erviceprodit/akademiuddannelsen-iuddannelse
energiteknologi/varmepumper-og-systemer-tiloverfladenaer-udnyttelse-af-termisk-energiakademiuddannelsen-i
Trailerkort BE
Privat
Trailerkort BE. En mangel for mange håndværkere, gartnere
mv.
Fødevareteknologi
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s På kurset får du en viden om fødevareproduktion i stor skala
uddannelse
erviceprodit/akademiuddannelsen-i-proces-laboratorie- – herunder konservering og sikkerhed. Du bliver bl.a. i stand
til i en struktureret sammenhæng at tilegne dig ny viden om
og-foedevareteknologi/foedevareteknologifødevareproduktion og fødevareteknologi
akademiuddannelsen-i-proces-laboratorie-ogfoedevareteknologi
Smørrebrød - nu og i fremtiden
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranc
hen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/smoerrebroed-nu-og-i-fremtiden
Søde sager i restaurant og kantine AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranc
hen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/soede-sager-i-restaurant-og-kantine
Bagværk i restaurant og kantine
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranc
hen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/bagvaerk-i-restaurant-og-kantine
Almen fødevarehygiejne
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranc
hen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/almen-foedevarehygiejne
Råvarer med energi- og
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
sundhedsfremmende stoffer
elseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranc
hen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/raavarer-med-energi-og-sundhedsfremmendestoffer
Danske egnsretter på menuen
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranc
hen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/danske-egnsretter-paa-menuen
Årstiden grønt til retter med
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
næring og smag
elseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranc
hen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/aarstiden-groent-til-retter-med-naering-ogsmag
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15

5

15

5

37417

9

10

40839

3

45493

4

45497

4

45818

3

47516

2

47729

2

47730

2

Hotel, restauration, Kreative retter med korn og spirer AMU
køkken, kantine

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranc
hen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/kreative-retter-med-korn-og-spirer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranc
hen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/aarstidens-buffet-til-alle-anledninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranc
hen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/danske-tapas
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranc
hen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/naeringsrige-retter-med-fuldkorn

47731

2

48019

3

48021

3

48031

2

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/netteknikserversystemer-teknisk-administration
Opkvalificering it-supportere

44949

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/netteknikserversystemer-installation-og-konfig
Opkvalificering it-supportere

44953

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/database-design-ogprogrammering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/datakommunikationbegreber-og-install-af-netvaerk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/datakommunikationinstall-og-konfig-af-routing
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/datakommunikationinstallation-og-konfig-af-lan
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/datakommunikationinstallation-og-konfig-af-wan

44954

Hotel, restauration, Årstidens buffet - til alle
køkken, kantine
anledninger

AMU

Hotel, restauration, Danske tapas
køkken, kantine

AMU

Hotel, restauration, Næringsrige retter med fuldkorn
køkken, kantine

AMU

IT- og teleteknik

IT- og teleteknik

IT- og teleteknik
IT- og teleteknik

Netteknik, serversystemer, teknisk
adm. Networking Services

Netteknik, serversystemer,
installation og konfiguration

Database, design og
programmering
Datakommunikation, Begreber og AMU
installation af netværk

IT- og teleteknik

Datakommunikation, Installation
og konfiguration af routing

AMU

IT- og teleteknik

Datakommunikation, installation
og konfiguration af LAN

AMU

IT- og teleteknik

Datakommunikation, installation
og konfiguration af WAN

AMU
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Opkvalificering it-supportere
Dette kursus indgår i en pakke der opgraderer ledige It
Supportere til at varetage nye funktioner og komme på
arbejdsmarkedet igen

5

5

47762

5
10

Dette kursus indgår i en pakke der opgraderer ledige It
Supportere til at varetage nye funktioner og komme på
arbejdsmarkedet igen

47763

10

Dette kursus indgår i en pakke der opgraderer ledige It
Supportere til at varetage nye funktioner og komme på
arbejdsmarkedet igen

47764

10

Dette kursus indgår i en pakke der opgraderer ledige It
Supportere til at varetage nye funktioner og komme på
arbejdsmarkedet igen

47765

10

AMU

IT- og teleteknik
IT- og teleteknik

Netteknik, databaseserver,
installation
Brugervenlighed og grafisk design

IT- og teleteknik

App-udvikling

Videregående
uddannelse

IT- og teleteknik

Systemadministration

Videregående
uddannelse

IT- og teleteknik

Grundlæggende objektorienteret
programmering

Videregående
uddannelse

IT- og teleteknik

BIG data

IT- og teleteknik

Webudvikling

Videregående
uddannelse
Videregående
uddannelse

IT- og teleteknik

Programmering for begyndere

IT- og teleteknik

Databaser for udviklere

IT- og teleteknik

IT Projektledelse

IT- og teleteknik

Videregående programmering

Videregående
uddannelse

Videregående
uddannelse
Videregående
uddannelse

Videregående
uddannelse
Videregående
uddannelse

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

Jern, metal og auto, MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC
industri
pr 135

AMU

47978
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/netteknikdatabaseserver-install-og-konfig
Opkvalificering it-supportere
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s Brugervenlighed og grafisk design' er til alle der ønsker en
37542
større viden om Photoshop, InDesign, Dreamweaver, sociale
erviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/brugervenlighed-og-grafisk-design- medier, SEO, e-mailmarkedsføring, informationsarkitektur,
usability, formgivning og æstetik
akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
http://www.eamv.dk/Efteruddannelse-og-kurser/Kurser- Har man i forvejen programmeringsindsigt kan man med
37542,38
for-ledige
dette forløb specialisere sig i app-udvikling, som kan være
relevant både i private og offentlige virksomheder
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s Forløbet giver kompetencer til at håndtere
37619,38
erviceprodit/akademiuddannelsen-isystemadministrative opgaver inden for forskellige brancher,
informationsteknologi/systemdrift-akademiuddannelsen- herunder IT-sikkerheden
i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s Udvikling af applikationer med grafisk brugergrænseflade i
3,51E+08
objektorienerede programmeringssprog
erviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/grundlaeggende-programmeringakademiuddannelsen-i-informationsteknologi
Anvende relevante værktøjer og metoder indenfor Big
3,52E+08
Datamiljøer
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s Forløbet forudsætter programmeringsindsigt og består af
37622,375
erviceprodit/akademiuddannelsen-ifagene Webprogrammering-serverside, Grundlæggende It43, 37544
informationsteknologi
sikkerhed, Videregående IT-sikkerhed
http://www.eamv.dk/Efteruddannelse-og-kurser/Kurser- Med forløbet erhverves programmeringskompetencer på et
37710,
for-ledige
grundlæggende niveau, desuden undervises i database.
37709
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/tek Med faget lærer du at vælge og anvende forskellige
nikogteknologi/softwareudvikling
databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige
anvendelsesdomæner. Du bliver i stand til at analysere og
arbejde med store databaser, herunder redesign og
driftsoptimering.
Gøre deltagerne i stand til at plan-lægge, styre og følge op
på it-projekter
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s Kurset kvalificerer dig til at kunne anvende mønstre og
erviceprodit/akademiuddannelsen-iskabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte
informationsteknologi/videregaaende-programmering- arkitekturer
akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
40093
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann MAG svejsning proces 135
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr135
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40096
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Jern, metal og auto, MAG-svejs-stumps rør alle pos pr
industri
135

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-135

40097

5

Jern, metal og auto, TIG-svejs-kants uleg plade/rør
industri

AMU

40104

5

Jern, metal og auto, TIG-svejs-stumps uleg plade, TIG
industri
svejsning stumpsøm plade

AMU

40105

5

Jern, metal og auto, TIG svejsning stumpsøm rør, TIGindustri
svejs-stumps uleg rør pos PA-PC

AMU

40106

5

Jern, metal og auto, TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos
industri

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann TIG-svejsning proces 141
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/tig-svejs-kants-uleg-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann TIG-svejsning proces 141
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann TIG-svejsning proces 141
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i--0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-alle-pos

40107

10

Jern, metal og auto, TIG-svejs-kants rustfri plade/rør
industri

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/tig-svejs-kants-rustfri-pladeroer

40108

5

Jern, metal og auto, TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade AMU
industri

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-plade

40109

5

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

AMU

40111

4

Jern, metal og auto, TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør
industri
alle pos

AMU

40112

6

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

AMU

40113

5

Jern, metal og auto, TIG-svejs-stumps svær rustfri rør
industri
alle pos

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i--1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-roer-allepos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-pospa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-allepos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Kurset omhandler industrirobotters opbygning, funktioner,
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjen bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel
ing-af-industrirobotter-operatoerer/robotter-i-industrien- produktion samt betydning for operatørarbejdet. Deltagere
operatoerer
kan efter kurset assistere ved betjeningsopgaver på
robotanlæg

40114

5

42838

2

Jern, metal og auto, Robotter i industrien f. operatører AMU
industri
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Jern, metal og auto, Robotbetjening for operatører
industri

AMU

Jern, metal og auto, Pers. sikkerhed v arbejde med
industri
epoxy og isocyanater

AMU

Jern, metal og auto, Fremføring og overflade
industri

AMU

Jern, metal og auto, cnc programmering fra cad til cam AMU
industri
2D

Jern, metal og auto, Parametrisk cnc programmering
industri

AMU

Jern, metal og auto, Visualisering af design
industri

AMU

Jern, metal og auto, Procesanlæg, introduktion,
industri
regulator, målekreds

AMU

Jern, metal og auto, Procesanlæg
industri
indregulering/optimering PID
regulator

AMU

Jern, metal og auto, Procesanlæg fejlfinding og
industri
optimering af systemer

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Kurset omhandler betjening af industrirobotter herunder
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjen genstart efter stop, opbygning af simple programmer,
ing-af-industrirobotter-operatoerer/robotbetjeningrettelse af mindre programfejl samt sikkerhedskrav ved
operatoerer
arbejde med robotter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Du lærer at arbejde med epoxy og isocyanater på en
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfl sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde i
adebehandling/pers-sikkerhed-v-arbejde-med-epoxy-og- forhold til dig selv og dine omgivelser ifølge §5 i AT
isocyanater
bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april 2001
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Montering og udskiftning af enkeltskærende værktøjer og
elseramu/traeetsuddannelser/produktion-af-moeblerandre typer værktøjer til træbearbejdning
orgler-doere-vinduer-mv/fremfoering-og-overflade-trae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann CAD / CAM programmering i træindustrien og valg af
elseramu/traeetsuddannelser/produktion-af-moeblersoftware
orgler-doere-vinduer-mv/cnc-programmering-fra-cad-tilcam-2d
https://www.ug.dk/uddannel+D165ser/arbejdsmarkedsu parametrisk programmering af cnc styrede maskiner i
ddannelseramu/traeetsuddannelser/produktion-aftræindustrien, herunder beregninger
moebler-orgler-doere-vinduer-mv/parametrisk-cncprogrammeringtrae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/traeetsuddannelser/produktion-af-moeblerorgler-doere-vinduer-mv/visualisering-af-design-fra-2d-til3d-trae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/procesanlaeg-introduktion-regulator-ogmaalekreds

Deltageren kan assistere ved indregulering af en PID
regulator for en proces, herunder vurdere
indsvingningsforløb, justere/optimere regulatorens
grundparametre, foretage procesmåling med en transmitter,
kontrollere/justere en reguleringsventil, tilslutte og aflæse
registrerende måleudstyr og anvende et PI diagran for en
proces
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren foretage en indregulering/optimering af PID
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk- regulatoren på et procesanlæg, dokumentere
omraade/procesanlaeg-indreguleringoptimering-pidindsvingningsforløbet, afprøve/idriftsætte de enkelte
regulator
komponenter, montere og idriftsætte målekredsen, foretage
kontrol/kalibrering af kredsen, idriftsætte/kalibrere
handleorganer. Deltageren kan foretage en analyse af
procesegenskaber
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan udføre systematisk fejlsøgning på et
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk- procesanlæg, herunder udføre fejlretning til modulniveau
omraade/procesanlaeg-fejlfinding-og-optimering-afsamt vurdere processens stabilitet, samt foretage en
systemer
optimering af regulatorens parametre. Deltageren kan
kontrollere de enkelte komponenter samt redegøre for de
sikkerhedsmæssige aspekter der opstår, når man foretage et
indgreb i automatiske processer
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42839

3

43996

2

44194

1

44257

3

44339

5

44358

44630

5

44631

5

44632

5

Jern, metal og auto, Procesanlæg
AMU
industri
instrumentering/kalibrering af tryk, temp. og niv.mål.

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/procesanlaeg-instrumentkalibr-aftryktempniveau

Jern, metal og auto, PLC introduktion, automatiske
industri
maskiner og anlæg

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/plc-introduktion-automatiske-maskiner-oganlaeg

Jern, metal og auto, PLC programmering af
industri
kombinatoriske styringer

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/plc-programmering-af-kombinatoriskestyringer

Jern, metal og auto, PLC programmering af sekventielle AMU
industri
styringer

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/plc-programmering-af-sekventielle-styringer

Jern, metal og auto, PLC programmering, styring med
industri
analoge signaler

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/plc-programmering-styringer-med-analogesignaler

Jern, metal og auto, El-lære og relæteknik, Fejlfinding A AMU
industri

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-el-laere-og-relaeteknik
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Deltageren kan udføre elektrisk/mekanisk montage,
opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af
transmittere for måling af tryk, niveau og temperatur.
Deltageren kan redegøre for principper, egenskaber og
anvendelse af forskellige måleprincipper. Deltageren kan
dokumentere testresultater, udarbejde instrumenthistorik,
udfylde målestedsblad, og beskrive krav til sporbarhed
Deltageren kan programmere logiske grundkoblinger, timer
og tællerfunktioner i en PLC, herunder gemme, hente og
arkivere PLC programmer korrekt. Deltageren kender til
anvendelsesområderne for en PLC og kan beskrive
funktionen for de enkelte blokke. Deltageren kan montere
og idriftsætte et mindre PLC styret anlæg
Deltageren kan programmere mindre kombinatoriske PLC
styringer, hvor der anvendes bitinstruktioner, herunder
dokumentere programmet iht. IEC 61131-3. Deltageren kan
fortråde og afprøve et mindre PLC styret anlæg, herunder
udarbejde en klargørings- og idriftsætningsbeskrivelse samt
fejlfinde/fejlrette på kombinatoriske PLC styringer
Deltageren kan programmere sekventielle PLC styringer,
hvor der anvendes bitinstruktioner, herunder dokumentere
programmet iht. IEC 61131-3. Deltageren kan montere og
idriftsætte en sekventiel PLC styring herunder udvælge,
justere og tilslutte elektroniske følere. Deltageren kan
fejlfinde til modulniveau, samt kender til anvendelsen af
operatørpaneler
Deltageren kan programmere en PLC styring, hvor der
anvendes analog signalbehandling, herunder montering,
idriftsætning og afprøvning af PLC analoge moduler samt
kontrol og kalibrering af typiske analoge følere. Deltageren
kan anvende de bit- og ordinstruktioner, der er nødvendige
for analog signalbehandling. Deltageren kan
fejlfinde/fejlrette til modulniveau på PLC analoge anlæg
Deltageren kan udføre korrekt måling af strøm, spænding og
modstand, udvælge komponenter, opbygge og afprøve
mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer,
reversering og gensidig spærring, endvidere kan deltageren
montere og afprøve en 3-faset kortslutningsmotor herunder
fejlfinde på motoren samt anvende/ajourføre
dokumentation

44635

10

44637

5

44638

5

44639

5

44641

5

44647

5

Jern, metal og auto, EL- introduktion for
industri
maskinreparatør el-lære

AMU

Jern, metal og auto, EL- introduktion for
industri
maskinreparatør relæteknik

AMU

Jern, metal og auto, El-teknik grundlæggende
industri
pneumatik, Fejlfinding A

AMU

Jern, metal og auto, Hydraulik og fejlfinding/ diagram,
industri
fejlfinding A

AMU

Jern, metal og auto, Fejlfinding, relæstyring og
industri
motorer, Fejldinding B

AMU

Jern, metal og auto, El-pneumatik fejlfinding,
industri
Fejldinding B

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kender sammenhængen mellem strøm,
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk- spænding, modstand og effekt samt kender til forsyningsnet
omraade/el-introduktion-maskinreparatoerer-el-laere
og elektromagnetisme. Deltageren kan udføre relevante
målinger/beregninger. Deltageren kan arbejde efter de
sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse
med el-arbejder. Deltageren kender til anvendelsen af en
PLC styring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan udvælge komponenter og opbygge, afprøve
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk- og idriftsætte relætekniske styringer. Deltageren kan
omraade/el-introduktion-maskinreparatoereropbygge, afprøve og idriftsætte motorstartere, henholdsvis
relaeteknik
Y/D start og elektronisk softstarter, herunder foretage
korrekte målinger på motoren. Deltageren kan anvende
dokumentation i form af funktionsskema,
hovedstrømskema, flerstregsskema, nøgleskema og
ledningsskema
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan opbygge, afprøve og idriftsætte pneumatiske
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk- styringer, anvende/ajourføre dokumentation i form af
omraade/automatiske-anlaeg-pneumatik-fejlfinding
koblingsskemaer efter Dansk Standard samt
funktionsdiagrammer, samt anvende principperne for
metodisk fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, der
indeholder relæ, pneumatiske eller hydrauliske styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan udvælge komponenter samt opbygge og
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk- idriftsætte et hydraulisk anlæg, hvor der anvendes retningsomraade/automatiske-anlaeg-hydraulik-og-fejlfinding
tryk- og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer,
fejlfinde/fejlrette til komponentniveau, herunder
anvende/ajourføre dokumentation i form samt ved hjælp af
beregning, diagrammer og nomogrammer foretage
indregulering af hydrauliske anlæg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan selvstændigt udvælge komponenter, samt
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk- opbygge, afprøve og idriftsætte relæstyringer, herunder
omraade/automatiske-anlaeg-fejlf-relaestyringer-oganvende dokumentation efter Dansk Standard, endvidere
motorer
kan deltageren montere og idriftsætte en
frekvensomformer. Deltageren kan udføre fejlfinding på en
AC-motor, samt systematisk og metodisk fejlfinde på
automatiske maskiner og anlæg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan udvælge komponenter samt opbygge og
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk- idriftsætte relæ/logikbaserede el-pneumatiske styringer.
omraade/automatiske-anlaeg-el-pneumatik-fejlfinding
Deltageren kender følertyperne induktiv, kapacitiv,
kapacitive og magnetiske følere, herunder kunne montere
og indjustere følere på et automatisk anlæg. Deltageren kan
systematisk og metodisk fejlfinde på automatiske maskiner
og anlæg
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44648

5

44649

5

44650

5

44651

5

44652

5

44653

5

Jern, metal og auto, PLC styring, følere og motorer,
industri
Fejlfinding C

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-plc-styring-foelere-ogmotorer

Jern, metal og auto, PLC montage og fejlfinding,
industri
Fejlfinding C

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-plc-montage-og-fejlfinding

Jern, metal og auto, PLC styring, idriftsætning,
industri
Fejlfinding D

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-idriftsaetning-plc-styringer

Jern, metal og auto, PLC fejlfinding, Fejlfinding D
industri

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-plc-fejlfinding

Jern, metal og auto, Systematisk vedligehold på
industri
automatiske maskiner

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/systematisk-vedligehold-paa-automatiskemaskiner

Jern, metal og auto, Tilstandsbaseret vedligehold
industri

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/tilstandsbaseret-vedligehold-automatiskemaskiner

Jern, metal og auto, Gassvejsning af stumpsømme - rør AMU
industri

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-p311-en-287-1
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Deltageren kender en PLC og dens logiske grundkoblinger,
og kan anvende PLC'en til mindre styringsopgaver, herunder
kan foretage mindre programændringer i et eksisterende
program, del-tageren kan selvstændigt montere, afprøve og
justere de forskellige komplekse følertyper, deltage-ren
kender de forskellige specialmotorer, som fx DC-motor, stepmotor, servo-motor og encoder
Deltageren kan, efter tegning, montere en PLC styring for et
mindre automatisk anlæg, samt efter fældende
sikkerhedsregler idriftsætte, et færdigprogrammeret PLC
program, herunder indjustere følere og
styre/handleorganer, deltageren kan, under iagttagelse af
gældende sikkerhed og miljøbestemmelser, idriftsætte og
metodisk fejlfinde på mindre industrimaskiner
Deltageren kan foretage idriftsætning af sekventielle
styringer, herunder foretage programændringer ved hjælp
af PC baseret programmeringssoftware, herunder kunne
loade, save og arkivere PLC programmet korrekt, endvidere
kan deltageren anvende og vedligeholde dokumentation
samt kan anvende HMI systemer
Deltageren kan selvstændig idriftsætte, afprøve samt udføre
metodisk fejlfinding på automatiske anlæg, med sekventiel
programopbygning, herunder kunne udvælge og anvende
korrekt måleudstyr, endvidere kan deltageren anvende den
dokumentation, som hører til anlægget, deltageren kan læse
og anvende dokumentationen for en større industriel PLC
styring
Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om
hovedelementerne i vedligeholdssystemer, edb-styrede
vedligeholdssystemer, dataopsamling til brug for
rapportering og historik, samt kvalitetsstyringssystemer i
forbindelse med vedligehold. Deltageren kan anvende
elementer af de hyppigst forekommende
vedligeholdssystemer
Deltageren kan udvælge og anvende udstyr for
tilstandsbaseret vedligehold. Deltageren kan planlægge
laseropretning på maskiner og termografi på el-tavler og kan
korrekt udvælge og anvende kontroludstyr til el-udstyr på
maskinanlæg, højspændingstester, RLC meter og lavohms
ohmmeter. Deltageren kender til samspillet mellem renhold
og vedligehold

44654

5

44655

5

44656

5

44657

5

44659

5

44663

5

44726

10

Jern, metal og auto, cnc styret overfræser - maskinlære AMU
industri

Jern, metal og auto, L-AUS, tavler og
industri
installationsarbejde

AMU

Jern, metal og auto, cnc programmering i G koder
industri

AMU

Jern, metal og auto, Praktisk værkstedsteknik,
industri
spåntagning

AMU

Jern, metal og auto, Fixtur i plade emner i cnc
industri

AMU

Jern, metal og auto, Optimering af processer på cnc
industri

AMU

Jern, metal og auto, Tegningsfremstilling i CAD, træ
industri

AMU

Jern, metal og auto, skafteværktøjer, træindustri
industri

AMU

Jern, metal og auto, Operatør ved konventionel
industri
maskinfræsning

AMU

Jern, metal og auto, Operatør ved konventionel
industri
maskindrejning

AMU

Jern, metal og auto, Drejeteknik på konventionel
industri
drejebænk

AMU

Jern, metal og auto, Svejsning og bearbejdningsteknik
industri

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/traeetsuddannelser/produktion-af-moeblerorgler-doere-vinduer-mv/cnc-styret-overfraesermaskinlaeretrae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-elinstallationer-og-antennemontage/l-aus-tavle-oginstallationsarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/traeetsuddannelser/produktion-af-moeblerorgler-doere-vinduer-mv/cnc-programmering-i-gkodertrae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/praktisk-vaerkstedsteknikspaantagning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/traeetsuddannelser/produktion-af-moeblerorgler-doere-vinduer-mv/fixturer-i-plane-emner-paa-cncoverfraesertrae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/traeetsuddannelser/produktion-af-moeblerorgler-doere-vin-5
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/traeetsuddannelser/produktion-af-moeblerorgler-doere-vin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/traeetsuddannelser/produktion-af-moeblerorgler-doere-vin-6
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/operatoer-ved-konventionelmaskinfraesning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/operatoer-ved-konventionelmaskindrejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/drejeteknik-paa-konventioneldrejebaenk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/svejsning-og-bearbejdningsteknik
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cnc styrede maskiner og opstart af disse samt udmåle
værktøjer hertil

44727

1

Deltagerne kan udføre (L-AUS) arbejds- og
betjeningsopgaver på eller i nærheden af
spændingsløse/spændingsførende tavleanlæg og elektriske
installationer
CNC programmering med ISO koder og kunne tilpasse
programmer

44755

1

44776

4

44815

5

Anvendelse af fixturer i træindustrien ved cnc fræsning

44852

2

Overføre programmer til cnc maskiner og optimering af
programafvikling

44896

3

44897

5

44898

1

45177

5

45178

5

45180

5

45593

15

Montering af andvendte skafteværktøjer i forskellige typer
holdre andvendt i træindustrien

Jern, metal og auto, Automatisk pulverlakering
industri

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan selvstændigt udføre forbehandling og
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfl automatisk pulverlakering. Deltageren kan udarbejde
adebehandling/automatisk-pulverlakering
behandlingsspecifikation, udføre proces - og slutkontrol
samt dokumentation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan under instruktion klargøre sprøjteudstyr til
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfl vådlakering og påføre 1-komponente luft- og ovntørrende
adebehandling/1-komponent-vaadlakering-operatoerer malingstyper til en specificeret lagtykkelse

46578

5

Jern, metal og auto, 1-komponent vådlakering industri
operatører

AMU

46885

5

Jern, metal og auto, Operatør i metalindustrien,
industri
brancheintroduktion

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/operatoer-i-metalindustrienbrancheintroduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/cnc-fraesning-enkelprogrammering-og-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/cnc-fraesning-programmering-ogopstilling-1-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/emnetegning-i-retvinkletprojektion

47280

2

Jern, metal og auto, CNC-fræsning, enkel
industri
programmering og bearbejdning

AMU

47413

5

Jern, metal og auto, CNC-fræsning, programmering og
industri
opstilling

AMU

47414

5

Jern, metal og auto, Emnetegning i retvinklet
industri
projektion

AMU

47422

3

Jern, metal og auto, Emnetegning CAD, introduktion
industri

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/emnetegning-i-cad-introduktion

47424

5

Jern, metal og auto, Kontrolmåling med fast og stilbart AMU
industri
måleværktøj

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metro
logi-i-metalindustrien/kontrolmaaling-med-fast-ogstilbart-maalevaerktoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/cam-fraesning-2d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-fraesning-2d-paa-cad-filer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-fraesning-3d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-fraesning-meddobbeltkrumme-overflader

47431

3

programmering af 2D fræsning ud fra emnetegning

47443

5

programmering af 2D fræsning med cad fil

47444

5

programmering af 3D fræsning med cad fil

47445

5

programmering af dobbeltkrumme overflader ud fra 3D fil

47446

5

Jern, metal og auto, cam fræsning 2D
industri

AMU

Jern, metal og auto, cam fræsning 2D på cad filer
industri

AMU

Jern, metal og auto, cam fræsning 3D
industri

AMU

Jern, metal og auto, cam fræsning med
industri
dobbeltkrumme overflader

AMU
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Jern, metal og auto, cam fræsning flerakset
industri
bearbejdning

AMU

Jern, metal og auto, Hydraulik og diagramlæsning,
industri
styring af tryk og flow

AMU

Jern, metal og auto, Håndtering med industrirobotter
industri
for operatører

AMU

Jern, metal og auto, Sikkerhed på automatiske
industri
maskiner og anlæg

AMU

Jern, metal og auto, Automationsdesign
industri

Jern, metal og auto, Drift og vedligehold
industri

Jern, metal og auto, El-teknologi og integrerede
industri
automatiske enheder

Jern, metal og auto, Maskinteknologi, industri
industri

Jern, metal og auto, Sikkerhed
industri

Jern, metal, auto,
industri

Kontrol og fejlfinding på
komfortsysstemer

Jern, metal, auto,
industri

Kontrol og fejlfinding af
CommonRail diesel

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-fraesning-fleraksetbearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/hydraulik-og-diagramlaesning-styring-aftrykflow

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjen
ing-af-industr-0

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/sikker-1
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
erviceprodit/akademiuddannelsen-i-automation-oguddannelse
drift/automationsdesign-akademiuddannelsen-iautomation-og-drift
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
erviceprodit/akademiuddannelsen-i-automation-oguddannelse
drift/drift-og-vedligehold-akademiuddannelsen-iautomation-og-drift
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
erviceprodit/akademiuddannelsen-i-automation-oguddannelse
drift/el-teknologi-og-integrerede-automatiske-enhederakademiuddannelsen-i-automation-og-drift
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
uddannelse
erviceprodit/akademiuddannelsen-i-automation-ogdrift/maskinteknologi-industri-akademiuddannelsen-iautomation-og-drift
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s
uddannelse
erviceprodit/akademiuddannelsen-i-automation-ogdrift/sikkerhed-akademiuddannelsen-i-automation-ogdrift
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/kontrolog-fejlfinding-paa-komfortsysstemer
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/kontrolog-fejlfinding-af-commonrail-diesel
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programmering af flerakset bearbejdning ved fremstilling af
komplekse emner

47447

5

Deltageren kan udvælge, montere og idriftsætte hydrauliske
komponenter som fx retningsventiler,
strømreguleringsventiler, akkumulatorer, cylindre og
motorer. Endvidere kan deltageren fremstille diagrammer,
deltageren kan redegøre for hydrauliske pumper og motorer
med fast deplacement. Deltageren kan redegøre for
viskositet, additiver og viskositetsindeks på olier
På kurset lærer du at udføre håndtering med en
industrirobot sikkerhedsmæssigt korrekt. Du lærer også at
lave enkle håndterings- og palleteringsprogrammer og
vurdere, om de opfylder den ønskede funktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannels
eramu/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/sikker-1
På kurset arbejder vi med reguleringsteknologi,
konfiguration og programmering, operatørinterface og
kommunikationsteknologi. Du får indsigt i teknologi og
gældende regler for udvikling af automatisk anlæg
På kurset får du indsigt i i teknisk dokumentation i henhold
til gældende normer og standarder for vedligehold af
automatiske anlæg, så du efter endt forløb kan håndtere og
ajourføre vedligeholdelsesmanualer herunder strukturering,
kvalitetssikring og dokumentation.
På kruset arbejder du med el-teknisk systemdesign. Du får
indsigt i gældende regler, sikkerhedskrav, projektudvikling,
konfiguration og programmering.

47766

5

47886

5

47905

4

Kurset giver dig viden om matematiske og fysiske begreber,
teorier, principper og metoder, indenfor automation samt Eltekniske begreber, teorier, principper og metoder, der
anvendes indenfor automation
Kurset klæder dig på til at dimensionere elektriske
installationer på mindre automatiske enheder og håndtere
el-teknisk materiel
På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren
tilrettelægge og foretage et rationelt kontrol og
fejlfindingsforløb på komfortsystemer.
Deltageren kan tilrettelægge og foretage et rationelt
fejlfindingsforløb på et Common Rail
dieselmotorstyringssystem.

9

10

5

5

9

10

9

10

5

5

40636

3

40675

3

Jern, metal, auto,
industri

Kontrol og fejlf. på køretøjers
hydrauliske anlæg

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Svejsning af rørsystemer i plast

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Landbrugsmaskiner, Hydraulik

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Lodning af SMD komponenter

AMU

Jern, metal, auto,
industri

ESD-sikring af
elektronikarbejdspladser

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Brug af måleinstrumenter

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Blyfri manuel lodning

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Montage af elektriske apparater

AMU

Jern, metal, auto,
industri

EMC, løsning af støjproblemer

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Reparation af SMPS Power Supply AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/kontrolog-fejlf-paa-koeretoejers-hydrauliske-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/tekniskeinstallationerogenergi/installation-ogservice-inden-vvs-omraadet/svejsning-af-roersystemer-iplast
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/mejeriogjordbrug/maskiner-og-teknik-ilandbruget/landbrugsmaskiner-hydraulik

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

40686

3

Plast svejsning-RØR

41981

10

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og
teoretiske færdigheder omkring anvendelse, indstilling og
vedligeholdelse af hydrauliske komponenter på maskiner og
redskaber, der anvendes inden for jordbrugsområdet.
Du lærer at udføre manuelle placerings- og loddeopgaver på
SMD-bestykkede print (flow og reflow) ud fra
arbejdsbeskrivelser, styklister og placeringstegninger. Du
lærer at kontrollere arbejdet ud fra gældende standard.
Du lærer at opbygge og vedligeholde en ESD-sikret
arbejdsplads med henblik på at undgå skader i produktionen
som følge af ESD-påvirkning.

42314

5

43914

5

43923

2

43926

5

43928

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremst
illing-af-elektronikprodukter/lodning-af-smdkomponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremst
illing-af-elektronikprodukter/esd-sikring-afelektronikarbejdspladser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann På baggrund af viden om elektriske måleenheder kan
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremst deltageren opstille og anvende analoge og digitale
illing-af-elektronikprodukter/brug-af-maaleinstrumenter måleinstrumenter samt PC-baserede instrumenter til
manuelle og simple PC-baserede kontrolmålinger på
svagstrømstekniske produkter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Du lærer at udføre håndlodning, reparation og inspektion af
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremst blyfri loddeforbindelser på leadede- og SMD-bestykkede
illing-af-elektronikprodukter/blyfri-manuel-lodning
print.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremst
illing-af-elektronikprodukter/montage-af-elektriskeapparater
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/emc-loesning-afstoejproblemer

Deltageren kan foretage lokalisering og dæmpning af EMC
problemer på elektronisk udstyr forårsaget af, støj på
forsyningsnettet, feltbåret ind- og udstråling og støj
forårsaget af korrosion. Deltageren kan anvende almindeligt
forekommende EMC testudstyr til lokalisering og kontrol af
støjproblemer og den opnåede EMC immunitet i henhold til
EMC direktiver og standarder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan fejlfinde/fejlrette, justere og afprøve switchelseramu/metalindustrien/elektronik-ogmode power supply kredsløb opbygget efter feed-forward,
svagstroemstekniske-omraade/reparation-af-switchflyback, step-up, step-down eller PFC princippet. Deltageren
mode-power-supply
kan ved hjælp af PC software og datablade foretage
konstruktion af en simpel switch-mode power supply,
herunder udvælge hensigtsmæssige konstruktionsteknikker
og filtre for at minimere EMC-problemer
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43987

45033

5

45036

5

Jern, metal, auto,
industri

HF modtageteknik og måleteknik

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/hf-modtageteknik-ogmaaleteknik

Deltageren kan justere og fejlfinde på radiobaseret udstyr,
der indeholder forskellige former for modtagekredsløb.
Deltageren kan foretage simple beregninger på
resonanskredsløb. Deltageren kan udvælge og anvende
relevant måleudstyr, herunder eksempelvis signalgenerator,
HF-millivoltmeter og frekvenstæller. Deltageren får teoretisk
kendskab til forskellige radiobaserede systemer

AMU
Manuel måle og
bearbejdningsteknik
Jern, metal, auto, industri
Jern, metal, auto,
Reparation af redskabsbærer og
industri
Have Park maskiner

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Instrumentering, programmering
af test og målesystemer

AMU

Jern, metal, auto,
industri

FPGA teknik, design og simulering

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Hårdlodning af kobber og stål til
DN13

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Sikkerhedseftersyn
anhuggergrej/udskifteligt udst.

AMU

AMU
CNC fræsning overvågning og
produktion
Jern, metal, auto, industri

45037

5

45592
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termiskskaering-i-metal/manuel-maale-og-bearbejdningsteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/entreprenoer-oglandbrugstekniske-omraade/reparation-afredskabsbaerer-og-have-park-maskiner

Opkvalificering til beskæftigelse i jern og metal industrien
Deltageren kan indstille, udmåle, fejlsøge og reparere på
småmaskiners transmission samt elektriske, hydrauliske og
mekaniske systemer ved anvendelse af relevant
dokumentation. Deltageren kan benytte relevante
diagnoseværktøjer til indstilling, udmåling og fejlsøgning.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan selvstændigt installere, konfigurere og
elseramu/metalindustrien/elektronik-ogudvikle basale applikationer til computerba-serede test- og
svagstroemstekniske-omraade/instrumentering-program- målesystemer indeholdende bus- og netværksopkoblede
af-test-og-maalsystemer
måleinstrumenter, og kan herunder anvende et specifikt
udviklingssoftware, samt opnået viden om
programudvikling, meto-der til styring af instrumenter,
kommunikationsstandarder, dataopsamling og visualisering
af data
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan selvstændigt foretage simple designs og
elseramu/metalindustrien/elektronik-ogbasal programmering af FPGA-kredse og kan i den
svagstroemstekniske-omraade/fpga-teknik-design-ogforbindelse anvende et dertil egnet udviklingssystem og simulering
sprog, samt den opnåede viden om FPGA teknologier som
logikblokke, system designs, anvendelsesmuligheder og
programme-ringssprog, og kan endvidere foretage
simulering, test og optimering af eget udviklet design
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Kategori 2 certifikat, som kræves i forbindelse med arbejde
elseramu/tekniskeinstallationerogenergi/service-paamed varmepumper
hvidevare-og-koeleautomatik/haardlodning-af-kobber-ogstaal-til-dn13
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Sikkerhedseftersyn på anhuggergrej og udskifteligt udstyr.
elseramu/metalindustrien/entreprenoer-oglandbrugstekniske-omraade/sikkerhedseftersynanhuggergrejudskifteligt-udst
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/cnc-fraesning-overvaagning-ogproduktion
Opkvalificering til beskæftigelse i jern og metal industrien
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46900

10
4

47219

5

47220

5

47306

2

47364

2

47411

3

AMU
CNC fræsning, produktion og
emnemåling
Jern, metal, auto, industri
AMU
Præcisionsmåling med stilbart
kontrolværktøj
Jern, metal, auto, industri
AMU
CNC drejning , overvågning og
produktion
Jern, metal, auto, industri
AMU
CNC drejning, produktion og
emnemåling
Jern, metal, auto, industri
AMU
CNC plan-og profildrejning,
programmering
Jern, metal, auto, industri
AMU
CNC drejning, programmering og
opstilling, 1-sidet
Jern, metal, auto, industri
Jern, metal, auto,
CNC drejning, programmering med AMU
industri
cyklus/dialog

Jern, metal, auto,
industri

CNC drejning, programmering og
opstilling, 2-sidet

AMU

Jern, metal, auto,
industri

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

Jern, metal, auto,
industri

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

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/cnc-fraesning-produktion-ogemnemaaling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metro
logi-i-metalindustrien/praecisionsmaaling-med-stilbartkontrolvaerktoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/cnc-drejning-overvaagning-ogproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/cnc-drejning-produktion-ogemnemaaling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/cnc-plan-og-profildrejningprogrammering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaan
tagende-metalindustri/cnc-drejning-programmering-ogopstilling-1-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programmering-medcyklusdialog
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programmering-ogopstilling-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejning-med-c-akse-2-sidet

47412

Opkvalificering til beskæftigelse i jern og metal industrien

Opkvalificering til beskæftigelse i jern og metal industrien

5
47448

Opkvalificering til beskæftigelse i jern og metal industrien

3
47449

Opkvalificering til beskæftigelse i jern og metal industrien

2
47450

Opkvalificering til beskæftigelse i jern og metal industrien

Opkvalificering til beskæftigelse i jern og metal industrien
Du lærer at programmere emne konturer på 2-akset CNC
drejebænk og kan udføre enkel fejlfinding og korrigere
programfejl på udarbejdede CNC programmer. Du kan ud fra
materialekendskaber foretage valg af skærende værktøj
Du lærer at programmere og fremstille komplekse emner på
2-akset CNC produktionsdrejebænk herunder udarbejde
optimal operationsrækkefølge til 2-sidet bearbejdning. Du
kan fejlfinde og optimere udarbejdede CNC programmer
Du lærer ud fra arbejdstegninger at planlægge et konkret
produktionsforløb og udarbejde opstillingsinstruktioner og
kontrolspecifikationsskemaer. Du får viden om
grundlæggende c-akse fræseteknik, nøgleflader og sekskant
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Du lærer om spåndannelse og materialeegenskaber og kan
elseramu/metalindustrien/maskin-ogfremstille komplekse emner på CNC-drejebænk med
vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-med-c-akse-avanceret- integreret C-akse. Herunder bearbejdning aksialt og radialt
2-sidet
med roterende værktøjer
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2
47432

5
47451

47452

5
5

47453

5

47454

5

47455

5

Jern, metal, auto,
industri

Kvalitetslodning, loddeteknik - 3
dage

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/kvalitetslodningloddeteknik-efter-ipc-standard

Jern, metal, auto,
industri

Kvalitetslodning, inspektion - 2
dage

AMU

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

Jern, metal, auto,
industri

Grundlæggende montage- og
loddeteknik på print

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremst
illing-af-elektronikprodukter/grundlaeggende-montageog-loddeteknik-paa-print

Jern, metal, auto,
industri

Grundlæggende elektronik på
mobile maskiner, 1

AMU

Jern, metal, auto,
industri

Grundlæggende elektronik på
mobile maskiner, 2

AMU

Jern, metal, auto,
industri
Jern, metal, auto,
industri
Jern, metal, auto,
industri
Jern, metal, auto,
industri
Jern, metal, auto,
industri
Kontor,
administration,
regnskab og finans

GWO - First Aid 2 dage

Privat

GWO – Manual Handling

Privat

GWO - Sea Survival

Privat

GWO – Working at Heights

Privat

GWO– Fire Awareness

Privat

Regnskabsafstemninger ifm.
årsafslutningen

AMU

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Årsafslutning af bogholderiet

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/entreprenoer-oglandbrugstekniske-omraade/grundlaeggende-elektronikpaa-mobile-maskiner-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/metalindustrien/entreprenoer-oglandbrugstekniske-omraade/grundlaeggende-elektronikpaa-mobile-maskiner-2
http://www.finduddannelse.dk/uddannelsesudbyder/fal
ck-safety-service/gwo_working_at_heights-330051
http://www.finduddannelse.dk/uddannelsesudbyder/fal
ck-safety-service/gwo_working_at_heights-330052
http://www.finduddannelse.dk/uddannelsesudbyder/fal
ck-safety-service/gwo_working_at_heights-330053
http://www.finduddannelse.dk/uddannelsesudbyder/fal
ck-safety-service/gwo_working_at_heights-330054
http://www.finduddannelse.dk/uddannelsesudbyder/fal
ck-safety-service/gwo_working_at_heights-330050
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/regnskabsafstemninger-ifmaarsafslutningen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/aarsafslutning-afbogholderiet
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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, foretage
korrekt udlodning af komponenter på print, herunder
overholde regler for korrekt ESD håndtering, overholde
gældende miljø- og sikkerhedsregler
Efter gennemført uddannelse kender deltageren standarden
IPC-A-610 klasse 1, 2 og 3 således at deltageren kan foretage
simple inspektioner efter valgt standard og klasse.
Deltageren kan udvælge korrekt udstyr og indstille og
anvende samme for en given inspektionsopgave og
dokumentere afvigelser i en inspektionsrapport
På kurset får du grundlæggende viden om HMD og SMD
komponenter, loddeudstyr, loddeprocesser og
kvalitetssikring i forhold til IPC A-610 standarden. Du lærer
at anvende styklister og placeringstegninger og at udføre
enkle manuelle montage- og loddeopgaver på print
monteret med HMD og SMD komponenter samt at udføre
kontrol af eget arbejde.
Efter gennemført uddannelse kan deltageren fejlfinde i
elektroniske kredsløb på mindre mobile maskiner.

47726

3

47727

2

47887

10

48114

3

Efter gennemført uddannelse kan deltageren fejlsøge og
reparere fejl i de elektroniske kredsløb på mobile maskiner.

48115

3

GWO kurser til servicemontører inden for vindmølleindustri

2

GWO kurser til servicemontører inden for vindmølleindustri

0,5

GWO kurser til servicemontører inden for vindmølleindustri

1,5

GWO kurser til servicemontører inden for vindmølleindustri

2

GWO kurser til servicemontører inden for vindmølleindustri

0,5
40007

2

40008

2

AMU

Udarbejdelse
budgetkontrol
Kontor, administration,
regnskab ogaffinans
Kontor,
Præsentation af tal i regneark
administration,
regnskab og finans
Kontor,
Økonomiske styring af lageret
administration,
regnskab og finans

AMU

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/udarbejdelse-afbudgetkontrol
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/administration/praesentation-af-tal-i-regneark
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/oekonomiske-styring-aflageret
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/likviditetsstyring

40044
Amu mål der indgår i opkvalificering af kontor assistenter
faglærte og tillærte, så de får tilegnet sig økonomi speciale.
Amu mål der indgår i opkvalificering af kontor assistenter, så
de får tilegnet sig økonomispecialet.

40750

2
1

45958

2

45959

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/kontering-af-koeb-salg-driftaf-biler-og-ejendom
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/kreditorstyring

45960

2

45961

1

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Likviditetsstyring

Kontor,
administration,
regnskab og finans

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

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kreditorstyring

AMU

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Kontoplaner og virksomhedens
rapporteringsbehov

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/kontoplaner-ogvirksomhedens-rapporteringsbehov

45962

2

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Konteringsinstrukser

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/konteringsinstrukser

45963

1

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Debitorstyring

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/debitorstyring

45964

2

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Placering af resultat- og
balancekonti

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/placering-af-resultat-ogbalancekonti

45965

2

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Registreringsmetoder ved
virksomhedens drift

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/registreringsmetoder-vedvirksomhedens-drift

45967

2
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Kontor,
administration,
regnskab og finans

Daglig registrering i et
økonomistyringsprogram

AMU

AMU
Resultatbudgettering
Kontor, administration,
regnskab og finans
AMU
Opstilling og analyse af
årsregnskabet
Kontor, administration,
regnskab og finans
AMU

Likviditets
Kontor, administration,
regnskabogogbalancebudgettering
finans
Kontor,
Anvendelse af regneark til enkelte AMU
administration,
beregninger
regnskab og finans
AMU
Udarbejdelse og afstemning af
lønsedler
Kontor, administration,
regnskab og finans
Kontor,
Bilagsbehandling med
administration,
efterfølgende kasserapport
regnskab og finans

AMU

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Anvendelse af periodisk beregning AMU
og registrering

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Cross Media Concepts, diplom

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Analyse af regnskabsdata

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Økonomistyring i praksis

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Stat/EU-ret

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/daglig-registrering-i-etoekonomistyringsprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/resultatbudgettering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/opstilling-og-analyse-afaarsregnskabet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/likviditets-ogbalancebudgettering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/anvende
lse-af-regneark-til-enkle-beregninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/udarbejdelse-ogafstemning-af-loensedler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/bilagsbehandling-medefterfoelgende-kasserapport
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/viden-og-forretningsservice/anvendelse-af-periodiskberegning-og-registrering

45969

45971
Amu mål der indgår i opkvalificering af kontor assistenter
faglærte og tillærte, så de får tilegnet sig økonomi speciale.

2
45972

Amu mål der indgår i opkvalificering af kontor assistenter
faglærte og tillærte, så de får tilegnet sig økonomi speciale.

2
45973

Amu mål der indgår i opkvalificering af kontor assistenter
faglærte og tillærte, så de får tilegnet sig økonomi speciale.
Amu mål der indgår i opkvalificering af kontor assistenter, så
de får tilegnet sig økonomispecialet.

47218

2
2

47379
Amu mål der indgår i opkvalificering af kontor assistenter
faglærte og tillærte, så de får tilegnet sig økonomi speciale.

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/spr I faget 'cross media concepts' arbejder du med
uddannelse
ogogformidling/e-konceptudvikling
kommunikation på tværs og med at skabe
sammenhængende koncepter, der rammer målgruppen. Vi
arbejder med koncepttankegangen i felterne marketing,
design og e-handel
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/m Her kan du lære at analysere regnskabsdata ved brug af
uddannelse
erkantil/akademiuddannelsen-i-finansielgrundlæggende statistik og metode. Fokus på revision og
raadgivning/analyse-af-regnskabsdatabudgettering.
akademiuddannelsen-i-finansiel-raadgivning
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/m Rettet mod privat og offentlig virksomhed: Økonomi og
uddannelse
erkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomi-ogregnskab
ressourcestyring/oekonomistyring-i-praksisakademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/a Offentlig administration og forvaltning rettet mod
uddannelse
dministrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig- kommune, region og statslige stillinger
forvaltning-og-administration
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47381
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47382
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9573
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9626
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37396
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37449
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Kontor,
administration,
regnskab og finans
Kontor,
administration,
regnskab og finans
Kontor,
administration,
regnskab og finans
Kontor,
administration,
regnskab og finans
Kontor,
administration,
regnskab og finans
Kontor,
administration,
regnskab og finans

Sagsbehandling

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Digital markedsførng

Kontor,
administration,
regnskab og finans

E-handel

Kontor,
administration,
regnskab og finans

Salgspsykologi og grundlæggende
salg

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

Projektkoordinering

Borgerkommunikation

Organisation og psykologi

Digital service og innovation

Økonomi og styring

Organisering

Analyse og metoder

HD 1. del, Erhvervsøkonomi

SAP finansregnskab

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/a Offentlig administration og forvaltning rettet mod
dministrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig- kommune, region og statslige stillinger
uddannelse
forvaltning-og-administration
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/a Offentlig administration og forvaltning rettet mod
uddannelse
dministrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig- kommune, region og statslige stillinger
forvaltning-og-administration
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/a Offentlig administration og forvaltning rettet mod
dministrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig- kommune, region og statslige stillinger
uddannelse
forvaltning-og-administration
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/a Offentlig administration og forvaltning rettet mod
uddannelse
dministrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig- kommune, region og statslige stillinger
forvaltning-og-administration
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/a Offentlig administration og forvaltning rettet mod
uddannelse
dministrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig- kommune, region og statslige stillinger
forvaltning-og-administration
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/s Med faget ’organisering’ får du indsigt i og konkrete
uddannelse
erviceprodit/akademiuddannelsen-i-innovation-produkt- værktøjer til at organisere og lede mindre teams og
og-produktion/organisering-akademiuddannelsen-iprojekter. Du får desuden forståelse for et teams
sammenhæng med den øvrige organisation
innovation-produkt-og-produktion
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/m Ønsker du et job, hvor digital markedsføring er i fokus? Og
uddannelse
erkantil/akademiuddannelsen-i-international-handel-og- vil du gerne klædes på til at forbedre virksomheders
markedsfoering/digital-markedsfoeringkonkurrenceevne online? Så tag dette kursus
akademiuddannelsen-i-international-handel-ogmarkedsfoering
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/m Med faget ’e-handel’ får du viden om e-handelskoncepter .
uddannelse
erkantil/akademiuddannelsen-i-international-handel-og- Du lærer om centrale teorier, anvendelige metoder og
gængs praksis – og du får styr på de nyeste trends og
markedsfoering/e-handel-akademiuddannelsen-itendenser
international-handel-og-markedsfoering
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/m
uddannelse
erkantil/akademiuddannelsen-i-international-handel-og- Find det rigtige job-og få hjælp til at sælge dig selv til
markedsfoering/salgspsykologi-og-grundlaeggende-salg- jobsamtalen.På kurset tager vi udgangspkt. i din egen
personprofil og bl.a. adfærd og kommunikation til fsk.
akademiuddannelsen-i-international-handel-ogkundetyper.
markedsfoering

37545

30

10

37547

30

10

37548

30

10

37549

30

10

37550

30

10

37589

5

5

37607

9

10

37608

9

10

37610

9

10

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/a Offentlig administration og forvaltning rettet mod
uddannelse
dministrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig- kommune, region og statslige stillinger
forvaltning-og-administration
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/a Offentlig administration og forvaltning rettet mod
uddannelse
dministrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig- kommune, region og statslige stillinger
forvaltning-og-administration
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oe HD 1. del er en toårig bred erhvervsøkonomisk
uddannelse
konomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd-1-del-den- grunduddannelse på deltid
erhvervsoekonomiske-diplomuddannelse
Privat
Faglig opgradering i økonomistyring. Der anvendes ERP
systemet SAP i undervisningen

37758

30

10

37759

30

10
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Kontor,
administration,
regnskab og finans
Salg, indkøb og
markedsføring

SAP introkursus

Privat

Forebyggelse af svind og tab i
detailhandlen

AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

Salgsplanlægning i Detailhandlen

AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

Priskalkulation af sammensatte
produkter i detail

AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

Rytmer og rutiner til "salgsklar"
butik

AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

Kunderådgivning i forhold til
fødevare

AMU

Salg, indkøb og
markedsføring
Salg, indkøb og
markedsføring

Købmandsskab og
forretningsforståelse i detail
Introduktion til Detailhandel

AMU
AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

Kundeservice i detailhandelen

AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

Konflikthåndtering for
salgsmedarbejderen

AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

Salgsstyring i detailhandlen

AMU

Salg, indkøb og
markedsføring

Trends og livsstil hos forbrugeren i AMU
detailhandlen

Salg, indkøb og
markedsføring

Varebestilling og disponering i
detailhandlen

AMU

Introduktion til ERP systemet SAP, der anvendes i store
offentlige og private virksomheder. Kendskab til SAP er ofte
et krav ved besættelse af job

30

40330

1

40331

1

40334

1

40335

2

40336

2

40680

20

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/introduktion-til-detailhandel
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/kundeservice-i-detailhandelen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/konflikthaandtering-salgsmedarbejderen

43180

5

45350

2

45389

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/salgsstyring-i-detailhandlen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/trends-og-livsstil-hos-forbrugeren-idetailhandlen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/varebestilling-og-disponering-idetailhandlen

45924

3

45925

1

45926

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/forebyggelse-af-svind-og-tab-idetailhandlen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/salgsplanlaegning-i-detailhandlen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/priskalkulation-af-sammensatte-produkteri-detail
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/rytmer-og-rutiner-til-salgsklar-butik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/kunderaadgivning-i-forhold-til-foedevare
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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

Salg, indkøb og
markedsføring
Salg, indkøb og
markedsføring
Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Salg, indkøb og
markedsføring

Udvikling af e-koncepter og
produktdifferentiering

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/udvikling-af-e-koncepter-ogproduktdifferentiering
E-markedsføring og reklameindsats AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/e-markedsfoering-og-reklameindsats
E-teknologi og online opdatering AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/e-teknologi-og-online-opdatering
Mersalg i butikken
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/mersalg-i-butikken
Personligt salg - kundens behov og AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
løsninger
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/personligt-salg-kundens-behov-ogloesninger
Fremtidens convenienceforbruger AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/fremtidens-convenienceforbruger
Vejledning om
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
mærkningsordninger i detail
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/vejledning-om-maerkningsordninger-idetail
Salg og kundekommunikation i
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
detailhandelen
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/s-0
Salg og varer
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/salg-og-varer
Konceptforståelse og drift i
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
detailhandelen
elseramu/handeladministrationkommunikationogledelse
/detailhandel/konceptforstaaelse-og-drift-idetailhandelen
Service
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/m
uddannelse
erkantil/akademiuddannelsen-i-international-handel-ogmarkedsfoering/service-akademiuddannelsen-iinternational-handel-og-markedsfoering
Butiksoptimering
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/m
uddannelse
erkantil/akademiuddannelsen-i-retail/butiksoptimeringakademiuddannelsen-i-retail
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Formålet med kurset er at give dig en forståelse af
grundlæggende service og kompetence til at agere i forhold
til forskellig serviceadfærd, tilpasse egen adfærd og
kommunikation til forskellige kunder/borgere
Formålet med faget butiksoptimering er, at du bliver i stand
til selvstændigt at driftsoptimere den salgsklare butik. På
baggrund af analyser og teoretiske metoder lærer du at
udvikle, gennemføre og vedligeholde rutiner i butikken.

45952

2

45953

2

45956

2

46128

2

46472

3

47613

2

47617

1

47634

20

47635

15

47637

15

37748

5

5

5

5

Salg, indkøb og
markedsføring

Salgsledelse

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/m Formålet med faget er at give dig teoretisk og praktisk viden
erkantil/akademiuddannelsen-i-retail/salgsledelse-iuddannelse
til at kunne fungere som en bedre og mere bevidst
detailhandlen-akademiuddannelsen-i-retail
salgsleder i detailhandlen. Der arbejdes videre med DISC set
i forhold til salg og motivation af salgsteamet. Du vil få flere
praktiske værktøjer, der sikrer motivation og større
mulighed for at øge salget.
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter,
elseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomra Ergoterapeuter/fysiolterapeuter, Pædagoger
adet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/rehabilitering-som-arbejdsform
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, Ergoterapeuter/fysioteraelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomra peuter Pædagoger
adet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/tvaersektorielt-arbejde-med-rehabilitering

Social- og sundhed

Rehabilitering som arbejdsform

Social- og sundhed

Tværsektorielt arbejde med
rehabilitering

Social- og sundhed

Dokumentation og evaluering

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomra
adet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/dokumentation-og-evaluering-af-paedsosuarbejde

Social- og sundhed

Selvledelse og formidling i
omsorgsarbejdet

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomra
adet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/selvledelse-og-formidling-iomsorgsarbejdet

Social- og sundhed

Tidlig opsporing af demens i
omsorgsarbejdet

AMU

Social- og sundhed

Kvalitet i offentlige velfærdsydelser AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomra
adet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/tidlig-opsporing-af-demens-iomsorgsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomra
adet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/kvalitet-i-offentlige-velfaerdsydelser

Social- og sundhed

Sundhedspædagogik

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomra
adet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/sundhedspaedagogik-i-omsorgsarbejdet
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9

40125

2

40128

4

Deltagerne kan indgå i arbejdet med at dokumentere og
evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og
sundhedsarbejde. De har kendskab til forskellige former for
dokumentation som en måde at præcisere og udvikle
opstillede mål og metoder på
Deltageren kan være selvledende i jobfunktionen i
overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og
strategier, herunder tage ansvar for planlægning,
gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen
praksis.Deltageren kan ud fra kendskab til grundlæggende
pædagogiske principper tage initiativ til og varetage
formidlings- og vejledningsopgaver samt bidrage aktivt til at
skabe en lærende kultur i teamet
SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, Ergoterapeuter,
Pædagoger

40142

3

40598

4

44783

2

Efter uddannelsen kan du anvende relevante metoder og
redskaber i det daglige arbejde med kvalitet, så du løbende
kan bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Du lærer
at blive mere bevidst om egen rolle og at kunne samarbejde
om at vurdere forventninger og krav til ydelsens kvalitet

46977

3

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

47266

3

10

Social- og sundhed

Medicinadminstration

AMU

Social- og sundhed
Social- og sundhed

Udvidet medicinadministration
KOL - bedre palliativ indsats

AMU
Privat
udbyder

Social- og sundhed

Kostvejleder

Privat
udbyder

Kostvejleder uddannelse

Social- og sundhed

Kostvejleder med speciale i
vægttab

Privat
udbyder

Kostvejleder - vægttab

Social- og sundhed

Telemedicin - Sundheds- og
velfærdsteknologi for ældre- og
handicapområde

Privat
udbyder

Telemedicin - kursus

Social- og sundhed

Kvalitetsudvikling og
dokumentation

Social- og sundhed

Socialpædagogik og Psykiatri

Social- og sundhed

Omsorgs- og relationsarbejde

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

Uheldsforebyggelse for
erhvervschauffører
Certifikatuddannelse C for
kranførere

Transport, post,
Køreteknik ajourføring
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Dagrenovation - sikkerhed

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, Ergoterapeuter,
elseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomra Pædagoger
adet/aeldrepleje--1
KOL Kursus

48101

3

160474

8
1

Indblik i KOL-patientens særlige behov og giv både patient
og pårørende en tryggere sidste tid. Hjælp KOL-patienter til
at navigere gennem det barske sygdomsforløb
På denne uddannelse lærer du at lægge kostplaner og
vejlede klienter omkring deres kost. Du får redskaber til at
kostregistrere, kostlægge samt motivere dine kunder til at
nå deres mål. 70 timers klasseundervisning, weekender.
Afsluttes med eksamen.
Uddannelse til Kostvejleder og Slankekonsulent™, er
relevant for farmakonomer, sygeplejersker, lægesekretærer,
fysioterapeuter, jordemødre, mv. 10 uger eller e-learning.

Kurset har fokus på konkrete tekjnologier, etik, motivation
og kommunikation, "Den skjulte modstand", rrelation
mellem kollegaer, borgere og pårørende og samt ikkem
indst implamentering. 3 ét dages kurser over én to
måneders periode
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/v Færdigheder i og kompetencer til at vurdere konkrete
uddannelse
praksisnære problemstillinger samt opstille konkrete og
elfaerdundervissund/akademiuddannelsen-isundhedspraksis/kvalitetsudvikling-og-dokumentation- prioriterede løsningsforslag
akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/v Faget giver dig indblik i og færdighed til at sikre kvaliteten og
uddannelse
elfaerdundervissund/akademiuddannelsen-isikkerheden i arbejdet med borgere og samarbejdspartnere
sundhedspraksis/socialpaedagogik-og-psykiatriinden for det socialpædagogiske- og psykiatriske arbejdsfelt
akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/v Kurset sætter fokus på den samfundsmæssige, kulturelle og
faglige udvikling, omsorgs- og relationsarbejdet har
uddannelse
elfaerdundervissund/akademiuddannelsen-igennemgået, og du lærer om de særlige udfordringer, der vil
sundhedspraksis/omsorgs-og-relationsarbejdeopstå i dit daglige arbejde
akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/uheldf
orebyggelse-erhvervschauffoerer
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Når du har bestået certifikatprøven kan du arbejde som
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjen fører af travers- og portalkraner.
ing-af-travers-portalkran-ogriggerudstyr/certifikatuddannelse-c-kranfoerere
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koeret
eknik-ajourfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, i forbindelse
elseramu/transporterhvervene/renovation/dagrenovatio med affaldshåndtering i dagrenovationen, anvende den
AMU
n-sikkerhed
sikreste og ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.
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Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde Dagrenovation - kørsel
Transport, post,
Anhugning af byrder
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde
Brug af diagramark og
kontrolapparat
Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
lager- og
maskinførerarbejde

Energirigtig kørsel
Vogntog

Dyretransport - håndtering på
samlesteder
Dyretransport - kompetencebevis

ADR

Transport, post,
EU-Efteruddannelse for gods
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
Godstransport med lastbil
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
Logistik
lager- og
maskinførerarbejde
Transport, post,
Supply Chain Management
lager- og
maskinførerarbejde

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/transporterhvervene/renovation/dagrenovatio Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, foretage afog pålæsning og transport af husstandsaffald.
AMU
n-koersel
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Forudsætning for kran C
elseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjen
ing-af-travers-portalkran-og-riggerudstyr/anhugning-afbyrder
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund
af gældende køre- og hviletidsregler for
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann godstransport/personbefordring, udfylde, anvende og
elseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/brug-af- kontrollere diagramark samt føre kontrol med fartskriverens
AMU
funktioner.
diagramark-og-kontrolapparat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann Deltageren kan udføre energirigtig og defensiv kørsel med
elseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/energir motorkøretøj kategori C/D under normale trafikale
AMU
igtig-koersel
situationer.
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/transporterhvervene/grundkompetencechauffoer-gods/koersel-med-vogntog-kategori-ce
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/transporterhvervene/transport-af-levendedyr/dyretransport-haandtering-paa-samlesteder
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/transporterhvervene/transport-af-levendedyr/dyretransport-kompetencebevis
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1.
elseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/adrGrunduddannelse + specialiseringsuddannelse - klasse 1
grund-og-sepcialiseringskursus-klasse-1
omfatter uddannelse i transport af farligt gods inkl. klasse 1,
i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt
eller internationalt.
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/transporterhvervene/grundkompetencechauffoer-gods/eu-eft-0
AMU
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddann
elseramu/transporterhvervene/grundkompetencechauffoer-gods/godstr-0
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/m Du får forståelse for værdiskabelse i virksomheden herunder
uddannelse
erkantil/akademiuddannelsen-i-international-transport- indkøb, produktion, lager, transport og organisering. Du
og-logistik/logistik-akademiuddannelsen-i-international- afslutter faget med en plan for logistiske ændringer og deres
transport-og-logistik
implementering
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/m Med kurset opnår du en faglig specialisering inden for design
uddannelse
erkantil/akademiuddannelsen-i-international-transport- af forsyningskæden på strategisk niveau. Du lærer om
og-logistik/supply-chain-managementforsyningskæden, strategi, kvalitetsstying,
forandringsprocesser og organisering
akademiuddannelsen-i-international-transport-oglogistik
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Transport, post,
Transportjura
lager- og
maskinførerarbejde

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Specielt tilrettelagt forløb for
ledige i tosprogethed og
andetsprogspædagogik
Underviser i dansk som andet- og
fremmedsprog, Modul 1
Sprogbeskrivelse
Underviser i dansk som andet- og
fremmedsprog, Modul 2
Andetsprogspædagogik
Underviser i dansk som andet- og
fremmedsprog, Modul 3
Kulturforståelse og interkulturel
kommunikation
Underviser i dansk som andet- og
fremmedsprog, Modul 4
Sprogtilegnelse

Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/m På kurset dykker vi ned i de 4 transportarters forskellige
erkantil/akademiuddannelsen-i-international-transport- jura. Du vil komme omkring National Transport, CMR, Søret,
uddannelse
og-logistik/transportjura-akademiuddannelsen-iFly- og Togjura. Du vil være i stand til at kunne afklare de
international-transport-og-logistik
mest almindelige situationer om ansvarsfordeling og
kompensation
I takt med at folkeskolen modtager et støt stigende antal
Videregående www.via.dk
børn med dansk som andetsprog, er det nødvendigt at få
uddannelse
ekspertviden om dansk som andetsprog ind i folkeskolen.
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/masteruddannelser/hu Uddannelsens formål er at give de studerende kompetencer
uddannelse
manistiskeuddannelser/master-i-dansk-som-andetsprog til at varetage danskundervisning for unge og voksne, der
ikke har dansk som deres modersmål.
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/masteruddannelser/hu Uddannelsens formål er at give de studerende kompetencer
uddannelse
manistiskeuddannelser/master-i-dansk-som-andetsprog til at varetage danskundervisning for unge og voksne, der
ikke har dansk som deres modersmål.
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/masteruddannelser/hu Uddannelsens formål er at give de studerende kompetencer
uddannelse
manistiskeuddannelser/master-i-dansk-som-andetsprog til at varetage danskundervisning for unge og voksne, der
ikke har dansk som deres modersmål.
Videregående https://www.ug.dk/uddannelser/masteruddannelser/hu Uddannelsens formål er at give de studerende kompetencer
manistiskeuddannelser/master-i-dansk-som-andetsprog til at varetage danskundervisning for unge og voksne, der
uddannelse
ikke har dansk som deres modersmål.
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