Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR Vestjylland. Gældende fra 1. oktober 2017

Senest opdateret: 30.9.2017. Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang i den erhvervsgruppe, det har stærkest tilknytning til. Kurset kan dog være relevant i flere af erhvervsgrupperne på listen.
Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Bygge og anlæg

Teleskoplæsser med gafler AMU
- betjening

40073

5

Bygge og anlæg

Teleskoplæsser
AMU
m.kranfunkt.- betjening, Bcertifikat.

40152

3

Bygge og anlæg

CAD - 2D på byggepladsen AMU

40340

3

Bygge og anlæg

Fuger - udfyldning med
acrylfugemasse

AMU

40356

0,5

Bygge og anlæg

Graveskader Forebyggelse

AMU

40562

3

Bygge og anlæg

AMU

44004

15

Bygge og anlæg

Systemstilladser opstilling mv.
Skæredata, træ

AMU

44195

1

Bygge og anlæg

Betjening af dozere

AMU

44485

5

Bygge og anlæg

Betjening af dumpere

AMU

44486

2

Bygge og anlæg

Betjening af
gummihjulslæssere

AMU

44487

3

Bygge og anlæg

Betjening af hydrauliske
gravemaskiner

AMU

44488

5

Bygge og anlæg

Betjening af minidumpere AMU
og motorbører

44489

5

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor Byggeri
geanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/teleskoplaesser-med-gafler-betjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor Byggeri
geanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/teleskoplaesser-mkranfunkt-betjening-b-cert
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/cad-2d-paa-byggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/fuger-udfyldning-med-acrylfugemasse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/graveskaderforebyggelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/stilladsmontage/systemstilladser-op-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra
eetsuddannelser/produktion-af-moebler-orgler-doere-vinduermv/skaeredata-trae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-afdozere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-afdumpere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-afgummihjulslaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-afhydrauliske-gravemaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-afminidumpere-og-motorboerer

Side 1 af 40

Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Kloak
Opkvalificering indenfor Byggeri

Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Stillads

Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Bygge og anlæg

Betjening af minigravere
og minilæssere

AMU

44490

2

Bygge og anlæg

Betjening af rendegravere AMU

44491

5

Bygge og anlæg

Komprimering med
entreprenørmaskiner

AMU

44496

2

Bygge og anlæg

Pasning og vedligeholdelse AMU
af entreprenørmaskiner

44501

3

Bygge og anlæg

Vådrum - fliser og klinker
på vådrumssikr underlag

AMU

44612

1

Bygge og anlæg

Loft- og vægpuds på
rørvæv og brædder udførelse

AMU

44622

2

Bygge og anlæg

Grov- og finpudsede
overflader - udførelse

AMU

44626

3

Bygge og anlæg

CNC-styret overfræser,
maskinlære, træ

AMU

44727

1

Bygge og anlæg

CNC-programmering i Gkoder

AMU

44776

4

Bygge og anlæg

Fixturer i plane emner på
CNC

AMU

44852

2

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-afminigravere-og-minilaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-afrendegravere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/komprimering-medentreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/pasning-ogvedligeholdelse-af-entreprenoermaskiner

Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Deltagerne kan opsætte/nedlægge
geanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-tungerealmindelig forekommende fliser og
materialer/vaadrum-fliser-og-klinker-paa-vaadrumssikr-underlag
klinker på vådrumssikrede underlag,
og i den forbindelse placere og
udføre fleksible/elastiske fuger
korrekt.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Deltagerne kan i henhold til
geanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-tungerekvalitative og æstetiske krav samt
efter gældende bygge- og
materialer/loft-og-vaegpuds-paa-roervaev-og-braedder-udfoerelse
arbejdsmiljølov pudse vægge og
lofter opbygget af brædder med
rørvæv.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Deltagerne kan i henhold til
geanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-tungerekvalitative og æstetiske krav samt
materialer/grov-og-finpudsede-overflader-udfoerelse
gældende bygge- og arbejdsmiljølov
udføre grov- og finpudsede
overflader på murværk af teglsten,
porebeton og letklinkerbeton.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra
eetsuddannelser/produktion-af-moebler-orgler-doere-vinduer-mv/cncstyret-overfraeser-maskinlaeretrae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra
eetsuddannelser/produktion-af-moebler-orgler-doere-vinduer-mv/cncprogrammering-i-g-kodertrae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra
eetsuddannelser/produktion-af-moebler-orgler-doere-vinduermv/fixturer-i-plane-emner-paa-cnc-overfraesertrae
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Tegningsfremstilling i CAD, AMU
træindustri
Skafteværktøjer,
AMU
træindustrien
Udfør. af kranløft med
AMU
entreprenørmask. - Gcertifikat.

44897

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra
eetsuddannelser/produktion-af-moebler-orgler-doere-vin-2

44898

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra
eetsuddannelser/produktion-af-moebler-orgler-doere-vin-6

44909

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/udfoer-afByggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
kranloeft-med-entreprenoermask-g-cert

Bygge og anlæg

EMC, løsning af
støjproblemer

AMU

45033

5

Bygge og anlæg

Brandforanstaltninger ved AMU
tagdækkerarbejde

45140

1

Bygge og anlæg

Forskalling - udførelse af
enkle løsninger

AMU

45163

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-omraade/emcloesning-af-stoejproblemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Deltagerne kan udføre varmt
geanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-membraner-ogtagdækkerarbejde brandteknisk
korrekt, samt vurdere de mulige
folier/brandforanstaltninger-ved-tagdaekkerarbejde
farer og de
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
tages ved udførelse af varmt
arbejde.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Deltagerne kan foretage
geanlaegogindustri/beton-og-montagebyggeri/forskalling-udfoerelse- materialeopmålinger og fremstille
traditionel forskalling til normalt
af-enkle-loesninger
forekommende forskallingsopgaver
inden for betonkonstruktioner med
baggrund i viden om betontryk
samt diagrammer og tabeller til
bestemmelse af trædimensioner
m.v.

Bygge og anlæg

Grundlæggende faglig
regning
Grundlæggende faglig
matematik
Kabelarbejde - etablering
af nyanlæg

AMU

45215

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tva Opkvalificering indenfor
erfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/grundlaeg-0
Byggeri/Anlæg - Kloak

AMU

45347

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tva Opkvalificering indenfor
erfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/grundlaeg-1
Byggeri/Anlæg - Kloak

AMU

45501

5

Bygge og anlæg

Anvendelse af bygge- og
anlægstegninger

AMU

45542

3

Bygge og anlæg

Rulle- og bukkestillads opstilling mv.

AMU

45566

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kabelarbejde-etablering-afnyanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/anvendelse-af-bygge-og-anlaegstegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/stilladsmontage/rulle-og-bukkestillads-opstillingmv

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg
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Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Kloak
Opkvalificering indenfor Byggeri

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Bygge og anlæg

Digital maskinstyring af
AMU
entreprenørmaskiner i 2D

45901

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/digitalByggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
maskinstyring-af-entreprenoermaskiner-i-2d

Bygge og anlæg

GPS i 3D-maskinstyring af AMU
entreprenørmaskiner

46750

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/gps-i-3dMaskinfører/Entreprenør
maskinstyring-af-entreprenoermaskiner

Bygge og anlæg

Kloakering - Arbejdsmiljø

AMU

46967

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-arbejdsmiljoe
Byggeri/Anlæg - Kloak

Bygge og anlæg

Kloakering AMU
Afløbssystemers formål og
indretning
Kloakering - Dræning af
AMU
bygværker

46968

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-afloebssystemersByggeri/Anlæg - Kloak
formaal-og-indretning

46969

1

Bygge og anlæg

Kloakering - Anvendelse af AMU
lægningsbestemmelser

46970

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-draening-afbygvaerker
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-anvendelse-aflaegningsbestemmelser

Bygge og anlæg

Kloakering - Beregning af AMU
koter, fald og rumfang mv

46971

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-beregnig-af-koter-fald- Byggeri/Anlæg - Kloak
og-rumfang-mv

Bygge og anlæg

Kloakering - KS af
afløbsinstallationer

AMU

46972

1

Bygge og anlæg

Kloakering - Opmåling og
valg af afløbsmaterialer

AMU

46973

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-ks-afafloebsinstallationer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-opmaaling-og-valg-afafloebsmaterialer

Bygge og anlæg

Kloakering - Afløbsplan for AMU
enfamiliehus

46974

3

Bygge og anlæg

Kloakering - CAD i.f.m.
afløbsplaner

AMU

46975

3

Bygge og anlæg

Kloakering - Udførelse af
afløbsinstallationer

AMU

46976

16

Bygge og anlæg

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-afloebsplanenfamiliehus
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-cad-ifm-afloebsplaner

Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Kloak
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Kloak

Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Kloak
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Kloak
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Kloak
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Kloak

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-udfoerelse-afByggeri/Anlæg - Kloak
afloebsinstallationer
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Bygge og anlæg

Vådrum - udførelse af
vådrumssikring

AMU

47129

2

Bygge og anlæg

Vejen som arbejdsplads Certifikat

AMU

47136

2

Bygge og anlæg

Mosaikfliser på væg og gul AMU

47138

2

Bygge og anlæg

Lastbilmonteret kran,
certifikat D

AMU

47478

10

Bygge og anlæg

Betjening af
entreprenørmaskiner

AMU

47572

5

Bygge og anlæg

Kloakering - El-udstyr i
pumpebrønde

AMU

47588

1

Bygge og anlæg

Gaffeltruck
certifikatkursus B, 7 dage

AMU

47592

7

Bygge og anlæg

Kloakering - Anvendelse
og afledning af regnvand

AMU

47663

3

Bygge og anlæg

Nivellering

AMU

47665

5

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Deltagerne kan i henhold til
geanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-medkvalitative krav udføre
vådrumssikring af let og tungt
vaadrumssikring/vaadrum-udfoerelse-af-vaadrumssikring
vådrum efter gældende love, regler
og produktanvisninger og kan vælge
egnede værktøjer og foretage
korrekt materialevalg, der også
omfatter afløbstyper og rørføringer
med direkte forbindelse til
vådrumssikringen.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor
geanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejen-som-arbejdspladsByggeri/Anlæg - Kloak
certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg deltagerne kan opsætte/nedlægge
geanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-tungeremosaikfliser på vægge og gulve og
kan med udgangspunkt i fagets
materialer/mosaikfliser-paa-vaeg-og-gulv
normer og standarder foretage en
opmåling og en udlægning, som i
dialog med kunde sikrer et både
kvalitativt og æstetisk udseende i
den færdige overflade, hvor hensyn
til installationer, afløb, eventuelle
dekorationer og åbninger også er
tilgodeset.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Opkvalificering indenfor
nsporterhvervene/lastbilkran/lastbilmonteret-kran-certifikat-d
Byggeri/Anlæg Maskinfører/Entreprenør
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor
geanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af- Byggeri/Anlæg entreprenoermaskiner
Maskinfører/Entreprenør
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg Opkvalificering indenfor
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-el-udstyr-iByggeri/Anlæg - Kloak
pumpebroende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Opkvalificering indenfor Byggeri
nsporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/gaffeltruckcertifikatkursus-b-7-dage
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-anvendelse-ogafledning-af-regnvand
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/nivellering
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Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Kloak
Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Kloak

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-montering-afrottespaerrer
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a
kademiuddannelsen-i-innovation-produkt-ogproduktion/projektledelse-akademiuddannelsen-i-innovation-produktog-produktion
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a
kademiuddannelsen-i-byggekoordination/planlaegning-og-styring-afbyggeriets-processer-og-ressourcer-akademiuddannelsen-ibyggekoordination

Kort beskrivelse af kurset

Opkvalificering indenfor
Byggeri/Anlæg - Kloak

Bygge og anlæg

Kloakering - Montering af AMU
rottespærrer

47744

1

Bygge og anlæg

Projektledelse

Videregående
uddannelse

37427

30

Bygge og anlæg

Planlægning og styring af
byggeriets processer og
ressourcer

Videregående
uddannelse

647117000

30

Bygge og anlæg

Kommunikation,
Videregående
samarbejder og byggejura uddannelse
i byggeprocessen

647118000

30

Bygge og anlæg

Materialeforståelse og
komponenter til mindre
byggerier

Videregående
uddannelse

648117000

30

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a Uddannelsen giver dig byggeteknisk

Bygge og anlæg

Byggeteknik - mindre
byggerier

Videregående
uddannelse

648118000

30

10 https://www.ug.dk/hold/648118000

Bygge og anlæg

Grundlæggende brug af
Videregående
digitale bygningsmodeller uddannelse

648117002

30

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a Uddannelsen giver dig byggeteknisk

Bygge og anlæg

BIM til projektering

648117003

30

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a Uddannelsen giver dig byggeteknisk

Videregående
uddannelse

Fokus på projektledelse og
koordinering. Egen profil i
processen og relevante redskaber
indenfor projektledelse
På uddannelsen lærer du at
koordinere, optimere og lede
byggeprojekter og -processer fra
start til slut

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/se På uddannelsen lærer du at

rviceprodit/akademiuddannelsen-ibyggekoordination/kommunikation-samarbejde-ogbyggejura-i-byggeprocessen-akademiuddannelsen-ibyggekoordination
kademiuddannelsen-i-byggeteknologi/materialeforstaaelse-ogkomponenter-til-mindre-byggerier-akademiuddannelsen-ibyggeteknologi

kademiuddannelsen-i-byggeteknologi/grundlaeggende-brug-afdigitale-bygningsmodeller-akademiuddannelsen-i-byggeteknologi

kademiuddannelsen-i-byggeteknologi/bim-til-projekteringakademiuddannelsen-i-byggeteknologi
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koordinere, optimere og lede
byggeprojekter og -processer fra
start til slut

kompetence

Uddannelsen giver dig byggeteknisk
kompetence

kompetence

kompetence

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Bygge og anlæg

Prince2® Combi

Øvrige kurser

Bygge og anlæg

Trailerkort BE

Øvrige kurser

Hotel, restauration,
køkken og kantine

Ergonomi inden for
AMU
faglærte og ufaglærte job

40392

2

Hotel, restauration,
køkken og kantine

Service og gæstebetjening AMU
ved konferencer

42909

3

Hotel, restauration,
køkken og kantine

Fremstilling og servering
af kaffe, kakao og te

43696

2

AMU

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS
30

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Certirficering i Prince2® Foundation
og Prince2® Practitioner

10

Mangel for mange håndværkere
m.m., som kører med større
ting/små maskiner. Kørekort til
større trailer til personvogn
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvae Deltageren kan forebygge forkerte
rfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/ergonomi-inden-faglaerte- arbejdsstillinger og nedslidninger i
det daglige arbejde, og kan
og-ufaglaerte-job
medvirke til at sikre et godt
ergonomisk arbejdsmiljø på
arbejdspladsen
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Uddannelsen giver kompetence til
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og- at vejlede og rådgive om
sammensætning af kursus- og
service/service-og-gaestebetjening-ved-konferencer
konferencemenu med tilhørende
drikkevarer. Deltageren kan
kommunikere med virksomhedens
forskellige afdelinger for optimal
planlægning og effektiv afvikling af
konferencer samt indfri gæsters
forventninger til indretningen af
lokaler til forskellige
arrangementer. Deltageren kan
foretage afrydning samt følge op på
arrangementet med hensyn til
afregning og evaluering med
gæsten

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Uddannelsen giver kompetence til
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og- at anvende både moderne og
traditionelle metoder ved
service/fremstilling-og-servering-af-kaffe-kakao-og-te
fremstilling og servering af kaffe,
kakao og te. Deltageren kan
gæstebetjene i kolde og varme
drikke fremstillet af kaffe, te og
kakao samt gæsteforklare om de
anvendte fremstillingsmetoder.
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

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

Hotel, restauration,
køkken og kantine

Anretning af mad i
cafeteria og kantine

AMU

44608

4

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-og-catering/anretning-af-mad-i-cafeteria-ogkantine

Hotel, restauration,
køkken og kantine

Grundtilberedning i
restaurant og kantine

AMU

45491

5

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-og-catering/grundtilberedning-i-restaurant-ogkantine

Hotel, restauration,
køkken og kantine

Salat og salatbar i
madfremstilling

AMU

45531

2

Hotel, restauration,
køkken og kantine

Grundlæggende
rengøringshygiejne

AMU

46549

1

Hotel, restauration,
køkken og kantine

Rengøringsmidler og
materialekendskab

AMU

47206

3

Deltageren kan anvende de i
restaurant og kantine almindeligt
forekommende grundtilberedninger
ud fra de fem sensoriske
grundsmage, samt anvende
forskellige råvarer i forhold til
tilberedningsmetoder.
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Deltageren kan anvende et bredt
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillingudvalg af råvarer/produkter - der
kan anvendes i salater, herunder
restaurant-kantine-og-catering/salat-og-salatbar-i-madfremstilling
råvarernes sensoriske og
ernæringsmæssige kvaliteter.
Deltageren kan planlægge og
sammensætte salater/salatbar.
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serv Du får en basisviden om
iceerhvervene/rengoeringsservice/grundlaeggendemikroorganismer og smitteveje, så
du kan tage de nødvendige hensyn i
rengoeringshygiejne
planlægning og udførelse af det
daglige rengøringsarbejde og undgå
smittespredning i virksomheden.
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serv Du får en basisviden om
iceerhvervene/rengoeringsservice/rengoeringsmidler-ogmikroorganismer og smitteveje, så
du kan tage de nødvendige hensyn i
materialekendskab
planlægning og udførelse af det
daglige rengøringsarbejde og undgå
smittespredning i virksomheden.
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serv Deltageren kan anvende effektive
iceerhvervene/rengoeringsservice/rengoeringsudstyr-og-metoder
metoder og arbejdsgange ved
arbejde med klude og
moppegarner, redskaber,
rengøringsvogne og maskiner og
forstår vigtigheden af at holde
udstyret rent.
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Deltageren kan anvende
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og- anerkendende kommunikation til at
fremme virksomhedens salg og
service/salg-og-service-i-gaestebetjening
service ved etablering af god og
nærværende kontakt med gæsten.
Deltageren kan anvende forskellige
salgs- og servicemetoder i
gæstebetjeningen, der fremmer
opbygningen af virksomhedens
gæsterelation.

Hotel, restauration,
køkken og kantine

Rengøringsudstyr og metoder

AMU

47207

3

Hotel, restauration,
køkken og kantine

Salg og service i
gæstebetjening

AMU

47692

1

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Brød og madbrød

AMU

40781

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Deltageren kan fremstille dej samt
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og- bage og anrette forskellige typer af
brød med fibre og fuldkorn.
konfekturefremstilling/broed-og-madbroed-med-fibre-og-fuldkorn

Hotel, restauration,
køkken, kantine

AMU

42911

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Uddannelsen giver kompetence til
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og- at vejlede ved planlægning og
bestilling af selskaber.
service/servering-og-gaestebetjening-ved-selskaber

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Servering og
gæstebetjening ved
selskaber
Produktion af medister,
pålæg og røgvarer

AMU

43054

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Producere og forædle produkttyper
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/detailforarbejdning-og- inden for gruppen medister, pålæg
foraedling-af-ferskvarer/produktion-af-medister-paalaeg-og-roegvarer og røgvarer.

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Servering og service i
restauranten

AMU

43894

3

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Servering og service ved a AMU
la carte

44005

3

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Brød, kager og desserter

44607

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Deltageren kan varetage
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og- opdækning, tallerkenservering og
afrydning i a la carte-, café- og
service/servering-og-service-i-restauranten
kantinevirksomheder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Deltageren kan dække op i a la
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og- carte restauranten samt indrette og
service/servering-og-service-ved-la-carte
klargøre lokalerne.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Anrette og dekorere brød, kage og
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillingdesserter til salg. Kolde og varme
restaurant-kantine-og-catering/broed-kager-og-desserter-i-cafeteria- desserter, forskellige typer dej til
og-kantine
brød og kager.

AMU
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Kommunikation i teams

AMU

45366

3

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Råvarer og
grundtilberedning ferskvandsområdet

AMU

45680

3

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Almen fødevarehygiejne
for F/I

AMU

45818

3

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Smagen i centrum

AMU

45874

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Anvende viden om de fem
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med- grundsmage og din egen smagssans
til at foretage tilsmagning.
varierede-behov-ernaering/smagen-i-centrum
Viden om grundsmage og
tilsmagning i forhold til
sammensætning og tilberedning af
små og store måltider.

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Almen fødevarehygiejne
for F/I

AMU

45902

5

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Chokoladefremstilling til
professionelt brug

AMU

46930

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/chokoladefremstilling-til-professionel-brug

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tva Du lærer at løse
erfagligeomraade/faelleskataloget/kommunikation-i-teams
kommunikationsproblemer og
omsætte information til handling.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Anvende forskellige
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/detailforarbejdning-og- grundtilberedningsmetoder af
diverse kødudskæringer, garniturer.
foraedling-af-ferskvarer/raavarer-og-grundtilberedningferskvareomraadet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Viden om mikroorganismer i
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillingfødevarer, deres forekomst, vækst
og udbredelse samt hvordan man
restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne
hæmmer deres udvikling. Anvende
lovgivningens bestemmelser for
fremstilling af levnedsmidler.
Udføre egenkontrol.
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Deltagerne kan arbejde efter
gældende regler og lovgivning om
fødevarehygiejne.
fremstille konfekt på basis af viden
om chokoladetyper.
temperere chokolade, støbe og
dyppe konfekt samt koge
fyldmasse.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/grundlaeggende-ernaering-ogmaaltidsplanlaegning

Anvende viden om energigivende
næringsstoffer og officielle
ernæringsanbefalinger.
Sammensætte måltider
ernæringsrigtigt ud fra
grundlæggende viden om
råvarernes indhold af energigivende
stoffer.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Fremstille rugbrød med surdej i
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og- professionelt øjemed på baggrund
af viden om surdej, meltyper og
konfekturefremstilling/rugbroed-med-surdej
syrning. Inddrage viden om sensorik
og ernæring i forhold til udvikling og
fremstilling af smags- og
næringsgivende rugbrød?

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Grundlæggende ernæring AMU

47397

3

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Rugbrød med surdej

AMU

47403

2

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Ernæring og økologi med
spisemærket

AMU

47529

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Forstå og beregne økologiprocenten
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med- for madproduktionen i et køkken ud
varierede-behov-ernaering/ernaering-og-oekologi-med-spisemaerket fra principperne i
mærkningsordningen ”økologi med
Spisemærket”. Udvælge og indkøbe
økologiske og sæsonbestemte
råvarer. Planlægge og tilberede
velsmagende og ernæringsrigtige
måltider.

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Sæson og temaprodukter AMU

47620

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Fremstille udvalgte sæson- og
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og- temaprodukter til bagning.
Planlægge og udføre produktion og
konfekturefremstilling/saeson-og-temaprodukter-i-bagerier
produktudvikling samt prissætte det
valgte sæson- og temaprodukt.

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Service og værtskab på
hotel og restaurant

47693

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Deltageren kan anvende
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og- imødekommende gæstebetjening
og indfri gæstens ønsker og
service/service-og-vaertskab-paa-hotel-og-restaurant
forventninger ud fra virksomhedens
muligheder

AMU
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Årstiden grønt til retter

AMU

47730

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Kreative retter med korn
og spirer

AMU

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillingrestaurant-kantine-og-catering/aarstiden-groent-til-retter-mednaering-og-smag

Kan udvælge og anvende
næringsrigtige råvarer efter en
given årstid. Tilberede velsmagende
madretter af hovedsagelig
grøntsager og frugter og kunne
næringsberegne fremstillede retter.

47731

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Udvælge og anvende korn og spirer
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillingefter en given årstid. Tilberede
velsmagende madretter, hvor korn
restaurant-kantine-og-catering/kreative-retter-med-korn-og-spirer
og spirer indgår som væsentlige
elementer. Anvende sensorik ved
fremstilling af kreative og
velsmagende madretter med korn
og spire.

Bake off for professionelle AMU

47822

2

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Kød som råvare i
madproduktion

AMU

48006

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Kendskab til forskellige
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og- fremstillingsmetoder producere et
sortiment af dejprodukter, som kan
konfekturefremstilling/bake-professionelle-bagere
køles og fryses. Arbejde med køle
og fryseteknikker. Håndtere
forskellige raske- og
afbagningsteknikker samt
dekoration af bake off-produkter.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Producere ernæringsrigtige retter af
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med- kød, klargøre og tilberede
varierede-behov-ernaering/koed-som-raavare-i-madproduktionen
forskellige kødtyper og udskæringer
til både klassiske og kreative
retter/måltider.

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Takt og tone i
gæstebetjeningen

AMU

48011

1

Hotel, restauration,
køkken, kantine

DANSKE TAPAS

AMU

48021

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Rigtig fremtoning og god
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-se-0
omgangstone er en naturlig del af
fagligheden i professionel
gæstebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Arbejde kreativt med udvikling af
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillingdanske tapas. Tilberede tapas af
restaurant-kantine-og-catering/danske-tapas
sæsonens danske råvarer. Optimere
madens kvalitet ved hjælp af de
sensoriske grundprincipper. Vejlede
gæsten i tilhørende danske
drikkevarer.
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Samarbejdet bag service i AMU
gæstebetjeningen

48029

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Med viden om virksomhedens
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og- serviceniveau i gæstebetjeningen,
får deltageren grundlag og
service/samarbejdet-bag-service-i-gaestebetjeningen
redskaber til at samarbejde

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Samarbejdet om
værtskabet på hotel og
restaurant

AMU

48030

2

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Gastronomi uden
fødevareallergi

AMU

48138

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Deltageren får redskaber til
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og- implementering af det gode
samarbejde om virksomhedens
service/samarbejdet-om-vaertskabet-paa-hotel-og-restaurant
værtskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Tage hensyn til de fødevarer, der
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstill-1
oftest forårsager allergiske
reaktioner, erstatte de
allergifremkaldende fødevarer ved
tilberedningen. Udarbejde lister
over ingredienser i de enkelte retter
og kende symptomerne på
fødevareallergisk reaktion.

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Råvarens egenskaber

AMU

48154

2

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Økologi og bæredygtighed AMU

48290

2

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Sandwich og caferetter

AMU

48375

2

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Ernæring og sundhed

Videregående
uddannelse

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/raavarens-egenskaber-i-madhaandvaerket1

Sammensætte passende råvarer,
der højner smagsoplevelser.
Klargøre og tilberede den enkelte
råvare. Veksle mellem de bedst
egnede tilberedningsmetoder.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Arbejde kreativt i tilberedning af
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillingøkologiske retter og forebygge
madspild i produktionen.
restaurant-kantine-og-catering/oekologi-og-baeredygtighed-irestauranten
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koe Fremstille sandwich og caferetter
kkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillingog anvende sensoriske redskaber til
at optimere gæstens oplevelse af
restaurant-kantine-og-catering/sandwich-og-caferetter
måltidet. Nytænke klassiske retter
med nye anretninger og
smagsvarianter.
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a Teorier og metoder til at
kademiuddannelsen-i-ernaering/ernaering-og-sundhedsammensætte, beregne og
dokumentere, at kosten følger de
akademiuddannelsen-i-ernaering
gældende næringsstofanbefalinger.
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Mad og måltidet

Videregående
uddannelse

2

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a Viden om fremstillingsprocesser der

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Fødevaresikkerhed

Videregående
uddannelse

3

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a Viden om egenkontrol og

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Bæredygtighed - økologi

Videregående
uddannelse

4

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Ledelse og økonomi

Videregående
uddannelse

5

Hotel, restauration,
køkken, kantine

Service

Videregående
uddannelse

37748

15

IT- og teleteknik

Database, design og
programmering

AMU

44954

5

IT- og teleteknik

Grundlæggende ITsikkerhed

Videregående
uddannelse

37543

15

IT- og teleteknik

Videregående IT-sikkerhed Videregående
uddannelse

37544

15

IT- og teleteknik

Systemdrift

37619

30

Videregående
uddannelse

kademiuddannelsen-i-ernaering/mad-og-maaltidsproduktionakademiuddannelsen-i-ernaering

kademiuddannelsen-i-ernaering/foedevaresikkerhedakademiuddannelsen-i-ernaering

10

foregår i et moderne køkken. Kunne
anvende viden om tekniske forhold i
forbindelse med planlægning og
gennemførsel af mad- og
måltidsproduktion.

kvalitetsstyring, relevante
lovgivning. Opstille og revidere
egenkontrolprogram efter HACCP .

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a Viden om etablering af økologi og
kademiuddannelsen-i-ernaering/oekologi-og-baeredygtighedmiljøstyringssystemer, lovgivningen
for økologiske spisemærker.
akademiuddannelsen-i-ernaering
Deltage i miljøcertificering af
økologiske spisemærker.

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a Få økonomiske og ledelsesmæssige
kademiuddannelsen-i-ernaering/ledelse-og-oekonomiakademiuddannelsen-i-ernaering
5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akad
emiuddannelsen-i-international-handel-og-markedsfoering/serviceakademiuddannelsen-i-international-handel-og-markedsfoering

muskler til at lede en rentabel
madproduktion
Service og kommunikation til
kunder og interne
samarbejdspartnere. Egen tilgang til
service og profil

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/data-og-kommunikationstekniske-omraade/databasedesign-og-programmering
5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a Få de kompetencer som IT
kademiuddannelsen-i-informationsteknologi/grundlaeggende-itvirksomhederne efterspørger inden
sikkerhed-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
for programmering, systemudvikling
og sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a
Få de kompetencer som IT
5
kademiuddannelsen-i-informationsteknologi/videregaaende-itvirksomhederne efterspørger inden
sikkerhed-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
for programmering, systemudvikling
og sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a
Få de kompetencer som IT
10
kademiuddannelsen-i-informationsteknologi/systemdriftvirksomhederne efterspørger inden
akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
for programmering, systemudvikling
og sikkerhed
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

IT- og teleteknik

Grundlæggende database Videregående
uddannelse

37709

30

IT- og teleteknik

Grundlæggende
programmering

Videregående
uddannelse

37710

30

IT- og teleteknik

MS ASP.NET
Programmering MVC 5

Øvrige kurser

30

IT- og teleteknik

MS Azure

Øvrige kurser

30

IT- og teleteknik

MS MCSA Server 2012 R2 Øvrige kurser

50

IT- og teleteknik

MS Office 365

Øvrige kurser

30

IT- og teleteknik

MS server 2012 R2 / 2016 Øvrige kurser

30

IT- og teleteknik

MS SharePoint 2013/2016 Øvrige kurser

30

IT- og teleteknik

MS SQL Database 2016

30

Øvrige kurser

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a
kademiuddannelsen-i-informationsteknologi/grundlaeggendedatabase-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/a Få de kompetencer som IT
kademiuddannelsen-i-informationsteknologi/grundlaeggendeprogrammering-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi

virksomhederne efterspørger inden
for programmering, systemudvikling
og sikkerhed

Certificeringskursus med fokus på
objektorienteret programmering
med Microsoft C#, HTML, CSS og
JavaScript. MCP 70-480, 70-486
Azure er Microsofts sky-platform,
med mulighed for at installere og
administrere programmer, uden at
man behøver fokusere på ITinfrastrukturen.
Microsoft Certified Solutions
Associate (MCSA)
certificeringskursus med fokus på
infrastruktur Microsoft Server med
MCP 70-410, 70-411, 70-412
Certificeringskursus med fokus på
installation og konfiguration af
Microsofts nye Office 365
Certificeringskursus med fokus på
infrastruktur Microsoft Server MCP
70-410
Certificeringskursus med fokus på
cloud-baserede løsninger ift.
dokumenthåndtering, vidensdeling
og infrastruktur. MCP 70-331, 70332
Certificeringskursus med fokus på
databaseadministration,
forespørgsler og business
intelligence (BI). MCP 70-461, 70462
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

IT- og teleteknik

MS Xamarin App
programmering

Øvrige kurser

30

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

IT- og teleteknik

Oracle Java SE 8
Programming

Øvrige kurser

30

IT- og teleteknik

PHP programmering SU
230

Øvrige kurser

30

Jern, metal og auto

Lys b. svejs-kants
plade/rør

AMU

40087

10

Jern, metal og auto

Lys b svejs-stumps plade
pos PA-PF

AMU

40088

10

Jern, metal og auto

Lys b svejs-stumps rør pos AMU
PA-PC

40090

10

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants
plade/plade pr 135

AMU

40092

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/rør AMU
pr 135

40093

10

Jern, metal og auto

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

AMU

40094

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps plade
alle pos pr 135

AMU

40095

5

Jern, metal og auto

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

40096

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør alle AMU
pos pr 135

40097

5

Oracle Java SE 8 Programming er et
certificeringskursus med fokus på
design af objektorienteret
applikations udvikling
PHP Objekt orienteret
programmering med fokus på
installation som modul til Apache
server og tilgang til databaser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve Lysbuesvejsning proces 111
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/lys-bsvejs-kants-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve Lysbuesvejsning proces 111
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/lys-bsvejs-stumps-plade-pos-pa-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve Lysbuesvejsning proces 111
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/lys-bsvejs-stumps-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve MAG-svejsning proces 135
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejskants-pladeplade-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve MAG-svejsning proces 135
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejskants-pladeroer-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve MAG-svejsning proces 135
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsstumps-plade-pos-pa-pf-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve MAG-svejsning proces 135
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsstumps-plade-alle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve MAG svejsning proces 135
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsstumps-roer-pos-pa-pc-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve MAG-svejsning proces 135
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsstumps-roer-alle-pos-pr-135
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Jern, metal og auto

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

40104

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve TIG-svejsning proces 141
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejskants-uleg-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve TIG-svejsning proces 141
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsstumps-uleg-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve TIG-svejsning proces 141
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i--0

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps uleg
plade

AMU

40105

5

Jern, metal og auto

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

40106

5

40107

10

Jern, metal og auto

TIG-svejs-kants rustfri
plade/rør

AMU

40108

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd
rustfri plade

AMU

40109

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd
rustfri rør pos PA-PC
TIG-svejs-stumps tynd
rustfri rør alle pos

AMU

40111

4

AMU

40112

6

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps svær
rustfri rør pos PA-PC

AMU

40113

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps svær
rustfri rør alle pos

AMU

40114

5

Jern, metal og auto

Dækreparation og
monteringsteknik

AMU

40632

1

Jern, metal og auto

Klargøring og kosmetisk
reparation

AMU

40637

5

Jern, metal og auto

Kort beskrivelse af kurset

AMU
Kursus
TIG-svejs-kants uleg
plade/rør

Jern, metal og auto

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsstumps-uleg-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejskants-rustfri-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsstumps-tynd-rustfri-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i--1

TIG-svejsning proces 141

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsstumps-tynd-rustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsstumps-svaer-rustfri-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsstumps-svaer-rustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/koeretoejsomraadet/daekrep-og-monteringstek-paaperson-og-varevogne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/koeretoejsomraadet/klargoering-og-kosmetiskreparation

TIG-svejsning proces 141
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TIG-svejsning proces 141

TIG-svejsning proces 141

TIG-svejsning proces 141

TIG-svejsning proces 141

Deltageren kan tilrettelægge og
gennemføre kosmetisk klargøring af
køretøj.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Jern, metal og auto

Lean værktøjsanvendelse AMU
for operatører

40659

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind Du lærer at anvende værktøjerne
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-vedfra de 5 leanprincipper, de 7
spildformer og kaizen til forbedring
produktion-i-industrien/lean-vaerktoejsanvendelse-operatoerer
af produktionsprocesserne på din
arbejdsplads. Du opnår også
kendskab til problemløsning og
projektstyring.

Jern, metal og auto

Dæktyper

AMU

40923

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/koeretoejsomraadet/daektyper-afbalancering-og-kontrol

Jern, metal og auto

Hjulafbalancering &
kosmetiskoptimering

AMU

42812

1

Jern, metal og auto

Robotter i industrien for
operatører

AMU

42838

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/koeretoejsomraadet/hjulafbalancering-og-kosmetiskoptimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/robotter-i-industrien-operatoerer

Jern, metal og auto

Robotbetjening for
operatører

AMU

42839

3

Jern, metal og auto

Pers. sikkerhed v arbejde AMU
med epoxy og isocyanater

43996

2

Jern, metal og auto

TIG-svejsning

AMU

44451

5

Jern, metal og auto

Arbejdsmiljø og sikkerhed, AMU
svejsning/termisk

44530

1

Jern, metal og auto

MAG-svejsning proces 135 AMU

44676

5

Jern, metal og auto

Gassvejsning proces 311

44724

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/robotbetjening-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind Du lærer at arbejde med epoxy og
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfladebehandling/persisocyanater på en sundheds- og
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig
sikkerhed-v-arbejde-med-epoxy-og-isocyanater
måde

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tigsvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-imetal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-svejsningtermisk

TIG-svejsning proces 141

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

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve MAG-svejsning proces 135
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/magsvejsning-proces-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve Gassvejsning proces 311
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-imetal/gassvejsnning-proces-311
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Jern, metal og auto

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve Gassvejsning proces 311
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-imetal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-proces-311

Gassvejsning af
AMU
stumpsømme - rør proces
311
Gassvejsning af
AMU
stumpsømme - rør P 311,
EN 287-1
Praktisk værkstedsteknik AMU

44725

5

44726

10

44815

5

Jern, metal og auto

Produktionstekniske
beregninger for CNC

AMU

44821

5

Jern, metal og auto

brandforanstaltninger ved AMU
gnistproducerende
værktøj
operatør ved konventionel AMU
maskinfræsning

45141

1

45177

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/operatoer-ved-konventionel-maskinfraesning

Jern, metal og auto

operatør ved konventionel AMU
maskindrejning

45178

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/operatoer-ved-konventionel-maskindrejning

Jern, metal og auto

Drejeteknik på
konventionel drejebænk

AMU

45180

5

Jern, metal og auto

Kundeservice

AMU

45261

3

Jern, metal og auto

Manuel måle og
bearbejdningsteknik

AMU

45592

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/drejeteknik-paa-konventionel-drejebaenk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tva
erfagligeomraade/faelleskataloget/kundeservice
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/manuelmaale-og-bearbejdningsteknik

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve Gassvejsning 311
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-imetal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-p-311-en-287-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me Deltageren kan udføre
talindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/praktiskoperationsbeskrivelser, fastlægge
skæredata og gennemføre et
vaerkstedsteknik-spaantagning
praktisk spåntagende forløb ved
manuel drejebænk og universal
fræsemaskine.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me Deltagerne kan arbejde med
talindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/produktionsteknisketrigonometriske formler og udføre
beregninger ud fra givne
beregninger-cnc
tegninger.Deltagerne kan ud fra pcgeometri software beregne
koordinatsæt til anvendelse ved
programmering af diverse konturer
i cn programmer. Deltagerne kan
beregne korrekte skæretekniske
data, ud fra givne materialer og
værktøj.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byg
geanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/brandforanstaltninger-v-gnistproducerende-vaerktoej
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Deltagerne kan opstille og betjene
en konventionel drejebænk

Manuel måle og
bearbejdningsteknik.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/sve
jsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/svejsningog-bearbejdningsteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/operatoer-i-metalindustrien-brancheintroduktion

Svejsning og bearbejdningsteknik

Jern, metal og auto

Svejsning og
bearbejdningsteknik

AMU

45593

15

Jern, metal og auto

Operatør i
metalindustrien,
brancheintro

AMU

47280

2

Jern, metal og auto

CNC-fræsning,
AMU
overvågning og
produktion
CNC-fræsning, produktion AMU
og emnemåling

47411

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-overvaagning-og-produktion

47412

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-produktion-og-emnemaaling

Jern, metal og auto

CNC-fræsning, enkel
programmering og
bearbejdning

AMU

47413

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-enkel-programmering-og-bearbejdning

Jern, metal og auto

CNC-fræsning,
programmering og
opstilling, 1-sidet
Emnetegning i retvinklet
projektion

AMU

47414

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-programmering-og-opstilling-1-sidet

AMU

47422

3

Jern, metal og auto

Tegningsinformation og fremstilling

AMU

47423

3

Jern, metal og auto

Emnetegning i CAD,
introduktion

AMU

47424

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind Du lærer om målestoksforhold,
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendeenkel målsætning og forskellige
stregarter og kan bruge dette til at
metalindustri/emnetegning-i-retvinklet-projektion
tegne enkle emner med papir og
blyant. Du lærer også at aflæse og
anvende enkle emnetegninger til
fremstilling af emner.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind Du lærer om, hvordan en
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendeemnetegning er opbygget samt at
anvende emnetegninger i
metalindustri/tegningsinformation-og-fremstilling
produktionen. Du lærer også at
målsætte snit-billeder og
gevindaftegninger på papir eller på
CAD solider.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/emnetegning-i-cad-introduktion

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
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Du får et grundlæggende kendskab
til de materialer, værktøjer og
maskiner, som bruges i
metalindustrien. Du lærer også om,
hvordan man arbejder med
sikkerhed og kvalitet.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Emnetegning i CAD
AMU
Assembly med flere end 4
parter
Kontrolmåling med fast og AMU
stilbart måleværktøj

47429

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/emnetegning-i-cadassembly-med-mere-end-4-parter

47431

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind Du lærer at aflæse emnetegninger
samt opmåle emner med
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-imetalindustrien/kontrolmaaling-med-fast-og-stilbart-maalevaerktoej skydelære, gradmåler, dorne, gafler,
gevindkontrolværktøj m.m. Du
lærer også at udfylde
kontrolskemaer samt om
temperaturens indflydelse på
måleresultater.

Jern, metal og auto

CNC drejning, overvågning AMU
og produktion

47448

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cncdrejning-overvaagning-og-produktion

Jern, metal og auto

CNC drejning, produktion AMU
og emnemåling

47449

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cncdrejning-produktion-og-emnemaaling

Jern, metal og auto

CNC plan- og
profildrejning,
programmering
CNC drejning,
programmering og
opstilling, 1-sidet
CNC drejning,
programmering med
cyklus/dialog
CNC drejning,
programmering og
opstilling, 2-sidet
Klargøring af køretøjer og
både trin for trin

AMU

47450

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cncplan-og-profildrejning-programmering

AMU

47451

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cncdrejning-programmering-og-opstilling-1-sidet

AMU

47452

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogrammering-med-cyklusdialog

AMU

47453

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogrammering-og-opstilling-2-sidet

AMU

47594

3

Avanceret klargøring af
køretøjer og både

AMU

47595

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/koeretoejsomraadet/klargoering-af-koeretoejer-ogbaade-trin-trin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/koeretoejsomraadet/avanceret-klargoering-afkoeretoejer-og-baade

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
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Deltageren kan tilrettelægge og
gennemføre grundlæggende
klargøring af køretøj.
Deltageren kan udføre avanceret
klargøring.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Udbedring af mindre
skader med lakstift på
autolak
Introduktion af
køretøjsmodeller

AMU

47596

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me Deltageren kan udføre reparation af
talindustrien/koeretoejsomraadet/udbedring-af-mindre-skader-med- mindre lakskader.
lakstift-paa-autolak

AMU

47599

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/koeretoejsomraadet/introduktion-af-koeretoejsmodeller

Håndtering med
industrirobotter for
operatører
Kommunikation om
kvalitet i virksomheder

AMU

47886

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-industr-0

AMU

48074

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tva Du lærer at søge relevante
erfagligeomraade/faelleskataloget/kommunikation-om-kvalitet-ioplysninger om og stille spørgsmål
til kvalitet i en virksomhed henblik
virksomheder
på at yde optimal kvalitet i
udførelse af opgaver på eget
område. Du lærer om sikker
kommunikation om kvalitet.

Jern, metal og auto

Grundlæggende
testerkursus

AMU

48106

1

Jern, metal og auto

Grundlæggende
fejlsøgning

AMU

48108

1

Jern, metal og auto

Sikkerhed i industrien 1 sikker adfærd

AMU

48143

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/koeretoejsomraadet/grundlaeggende-testerkursusautoomraadet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/me
talindustrien/koeretoejsomraadet/grundlaeggende-fejlsoegningautoomraadet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind Du lærer at medvirke aktivt i at
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-vedinstruere kollegaer om sikker
adfærd i forbindelse med interne
produktion-i-industrien/sikkerhed-i-industrien-1-sikker-adfaerd
aktiviteter på dit arbejde, ligesom
du med din egen adfærd kan være
model for kollegaer angående
sikker adfærd på arbejdspladsen.

Jern, metal og auto

Emnetegning i CAD Introduktion

AMU

47424

5

Jern, metal og auto

Emnetegning i CAD
Assembly med 2-4 parter

AMU

47425

5

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/emnetegning-i-cad-introduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/emnetegning-i-cad-assembly-med-2-4-parter
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Jern, metal og auto

GWO - Fire Awareness /
Brand

Øvrige kurser

0,5

Sikkerhedskurser til
Vindmølleindustrien + Offshore

Jern, metal og auto

GWO - First Aid /
Førstehjælp

Øvrige kurser

2

Sikkerhedskurser til
Vindmølleindustrien + Offshore

Jern, metal og auto

GWO - Manual Handling

Øvrige kurser

0,5

Sikkerhedskurser til
Vindmølleindustrien + Offshore

Jern, metal og auto

GWO - Sea survival /
Søredning

Øvrige kurser

1,5

Sikkerhedskurser til
Vindmølleindustrien + Offshore

Jern, metal og auto

GWO - Working at heights Øvrige kurser
/ Højdesikring /
Højderedning

2

Sikkerhedskurser til
Vindmølleindustrien + Offshore

Kontor, administration,
regnskab og finans

Regnskabsafstemninger
ifm. årsafslutningen

AMU

40007

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Årsafslutning af
bogholderiet

AMU

40008

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Design og automatisering AMU
af regneark

44346

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/regnskabsafstemninger-ifm-aarsafslutningen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/aarsafslutning-af-bogholderiet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tva Indgår i Grundlæggende Regnskab,
erfagligeomraade/faelleskataloget/design-og-automatisering-afGrundlæggende IT og Administrativ
IT
regneark

Side 23 af 40

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Kontor, administration,
regnskab og finans

Dialog og samarbejde i
AMU
den offentlige forvaltning

44723

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Digital formidling af
borgerservice

AMU

45073

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

God forvaltningsskik og
administrativ praksis

AMU

45352

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kvalitetssikring af
serviceydelser i off.
forvalt.

AMU

45354

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Økonomiske styring af
lageret

AMU

45958

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Likviditetsstyring

AMU

45959

1

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kontering af køb, salg,
drift af biler og ejendom

AMU

45960

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kreditorstyring

AMU

45961

1

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kontoplaner og
virksomhedens
rapporteringsbehov

AMU

45962

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Konteringsinstrukser

AMU

45963

1

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha Efter uddannelsen kan deltageren
ndeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og- indgå i et anerkendende og
konstruktivt samarbejde med
sagsbehandling/dialog-og-samarbejde-i-den-offentlige-forvaltning
borgere/brugere, andre
myndigheder og kolleger.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha Efter uddannelsen kan deltageren
ndeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og- medvirke i udformning af
vejledninger og
sagsbehandling/digital-formidling-af-borgerservice
selvbetjeningsløsninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha Efter uddannelsen kan deltageren
ndeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og- udføre både myndighedsopgaver og
sagsbehandling/god-forvaltningsskik-og-administrativ-praksis
serviceopgaver under hensyn til
reglerne om god forvaltningsskik.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha Efter uddannelsen kan deltageren
ndeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og- arbejde med kvalitetsforbedringer
for såvel kerneydelser som
sagsbehandling/kvalitetssikring-af-serviceydelser-i-forvalt
periferiydelser i relation til
borgere/brugere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/oekonomiske-styring-af-lageret
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/likviditetsstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha Under hensyntagen til juridisk
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogejerforhold, lovgivning, god
bogføringsskik, kontoplaner og
forretningsservice/kontering-af-koeb-salg-drift-af-biler-og-ejendom
momsregler kontere og bogføre
køb, salg, finansiering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/kreditorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/kontoplaner-og-virksomhedensrapporteringsbehov
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha Deltageren kan udarbejde,
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogvedligeholde og anvende
konteringsinstrukser i arts- og
forretningsservice/konteringsinstrukser
funktionsopdelte kontoplane
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kontor, administration,
regnskab og finans

Debitorstyring

AMU

45964

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Placering af resultat- og
balancekonti

AMU

45965

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Registreringsmetoder ved AMU
virksomhedens drift

45967

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Daglig registrering i et
økonomistyringsprogram

AMU

45969

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Anvendelse af regneark til AMU
enkle beregninger

47218

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Bilagsbehandling med
efterfølgende
kasserapport

AMU

47381

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Anvendelse af periodisk
beregning og registrering

AMU

47382

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Håndtering af
personoplysninger

AMU

47976

3

Kontor, administration,
regnskab og finans

Økonomistyring i praksis

Videregående
uddannelse

37396

30

Kontor, administration,
regnskab og finans

Kommunikation i praksis

Videregående
uddannelse

37477

30

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/debitorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha Gennem praktiske øvelser arbejdes
der med de grundlæggende
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogprincipper for debitering og
forretningsservice/placering-af-resultat-og-balancekonti
kreditering.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/registreringsmetoder-ved-virksomhedens-drift
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha Der fokuseres på vigtigheden af
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogdatoer og teksters betydning for
forretningsservice/daglig-registrering-i-et-oekonomistyringsprogram informationsniveauet i de udskrifter
man selv bruger eller overlader til
andre.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tva Efter uddannelsen kan deltageren
erfagligeomraade/faelleskataloget/anvendelse-af-regneark-til-enkle- oprette regneark med enkle formler
beregninger
og redigere i eksisterende regneark
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha Efter uddannelsen kan deltageren
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogregistrere dagligt forekommende
forretningsservice/bilagsbehandling-med-efterfoelgende-kasserapport bilag til finansbogholderiet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha Efter uddannelsen kan deltageren
ndeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogarbejde med bogføring af løn,
forretningsservice/anvendelse-af-periodisk-beregning-og-registrering afskrivninger og kan foretage
digitale afregninger til SKAT m.fl.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ha Efter uddannelsen kan deltageren
ndeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og- behandle personoplysninger i
overensstemmelse med
sagsbehandling/haandtering-af-personoplysninger
Persondataloven
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akad Med fokus på kompetencer i
emiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring/oekonomistyring-i- økonomistyring og controlling i
offentlige og private virksomheder
praksis-akademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akad Kommunikation er en vigtigt
emiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/kommunikation-ipraksis-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling
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kompetence i de fleste stillinger i
offentlig og privat sektor

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administration Få kendskab til juraen, love og

Kontor, administration,
regnskab og finans

Sagsbehandling

Videregående
uddannelse

37545

30

Kontor, administration,
regnskab og finans

Borgerkommunikation

Videregående
uddannelse

649117024

30

Kontor, administration,
regnskab og finans

Digital service og
innovation

Videregående
uddannelse

37549

30

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administration Innovation og optimering af

Kontor, administration,
regnskab og finans

Økonomi og styring

Videregående
uddannelse

37550

30

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administration Organisering og finansiering, samt

Kontor, administration,
regnskab og finans

Digital markedsføring

Videregående
uddannelse

37607

30

Kontor, administration,
regnskab og finans

Analyse og metode

Videregående
uddannelse

37759

30

Kontor, administration,
regnskab og finans

Sagsbehandling

Videregående
uddannelse

649117022

40

Kontor, administration,
regnskab og finans

Økonomisk analyse

Videregående
uddannelse

667117046

30

ogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-ogadministration

regler indenfor offentlig
sagsbehandling. Relevant i forhold
til de nye offentlige stillinger i
Jylland
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administration Borgerkommunikation er en vigtig
ogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-ogarbejdsopgave hos de statslige
organisationer
administration

ogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-ogadministration

ogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-ogadministration

kunne vurdere og formidle
økonomiske problemstillinger og
talmateriale
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akad Fokus på de sociale medier og
emiuddannelsen-i-international-handel-og-markedsfoering/digitaldigitale redskaber i såvel privat som
offentlig sektor
markedsfoering-akademiuddannelsen-i-international-handel-ogmarkedsfoering
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administration Metodefag til projekter og opgaver i
ogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-ogden offentlige sektor. Relevant i
forhold til de nye offentlige
administration
stillinger i Jylland
Modulet giver dig indsigt i
10 https://www.ug.dk/hold/649117022
Forvaltningslovens,
Offentlighedslovens og
Persondatalovens vigtigste
principper ift. sagsbehandling inden
for den offentlige forvaltning.  

10

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

Kontor, administration,
regnskab og finans

Offentlig budgetlægning
og økonomistyring

Videregående
uddannelse

66711704

20

administrative processer i den
offentlige sektor

5 https://www.ug.dk/hold/66711704
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Få værktøjer til at analysere og
vurdere økonomisk empiri, så du
kan opkvalificere dig til at arbejde
med økonomiske metoder og
analyser.
Modulet sætter fokus på
forståelsen af de offentlige
budgetter, grundlæggende
principper og regelgrundlag.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

667117045

40

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

10 https://www.ug.dk/hold/667117045

Kontor, administration,
regnskab og finans

Forvaltningsret

Videregående
uddannelse

Kontor, administration,
regnskab og finans

Erhvervsret

Videregående
uddannelse

7

Kontor, administration,
regnskab og finans

Inddrivelsesret
(akademiuddannelsen i
skatter og afgifter)

Videregående
uddannelse

10

Kontor, administration,
regnskab og finans

Organisation og psykologi Videregående
uddannelse

30

Kontor, administration,
regnskab og finans

Skatte- og afgiftsproces
Videregående
(diplomuddannelse i skat) uddannelse

10

5

Kontor, administration,
regnskab og finans

Skatteret
(akademiuddannelsen i
skatter og afgifter)

Videregående
uddannelse

10

10

Kontor, administration,
regnskab og finans

Toldret
(akademiuddannelsen i
skatter og afgifter)

Videregående
uddannelse

10

10

Kontor, administration,
regnskab og finans

Forvaltning i kommuner
Øvrige kurser
og regioner (kommunom)

10

10

Kort beskrivelse af kurset

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

10

Obl. fag i Akademiuddannelsen
Skatter og Afgifter. At den
studerende opnår en kompetence,
som bygger på en erhvervsjuridisk
https://www.eamv.dk/efteruddannelse-og-kurser
viden og forståelse.
Modulet introducerer dig til
10
fogedordningen i Danmark, så du
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akad bl.a. forstår forskellen mellem
pantefogeden og den judicielle
emiuddannelsen-i-skatter-og-afgifter/inddrivelsesretfoged ved domstolene
akademiuddannelsen-i-skatter-og-afgifter
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administration
10
ogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-ogEt valgfag på uddannelsen Offentlig
administration
forvaltning og administration
Skatte- og afgiftsproces skal giver
dig teoretisk og
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oekonomiskmer anvendelsesorienteret kendskab til
kantilediplomuddannelser/diplomuddannelse-i-skat
den formelle skatte- og afgiftsret.
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akad Du beskæftiger dig med beskatning
emiuddannelsen-i-skatter-og-afgifter/skatteret-akademiuddannelsen-i- af personer, både lønmodtagere og
skatter-og-afgifter
selvstændige erhvervsdrivende.
Du får grundlæggende viden om
told og lovgivning på toldområdet,
både nationalt og i EU. Fx
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akad beskæftiger du dig med emner som
emiuddannelsen-i-skatter-og-afgifter/toldret-akademiuddannelsen-i- import- og eksportprocedurer,
tarifering og toldfrihed.
skatter-og-afgifter
Hvordan er den offentlige sektor og
det politiske system opbygget, og
hvilke lovmæssige bestemmelser og
https://www.ug.dk/uddannelser/andreerhvervsrettedeuddannelser/a forvaltningsretlige principper
ndreuddsocialogsundhed/kommunom
gælder.
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kontor, administration,
regnskab og finans

SAP Finansregnskab

Øvrige kurser

20

Kontor, administration,
regnskab og finans

SAP Introkursus

Øvrige kurser

30

Kontor, administration,
regnskab og finans

Lønberegning og
lønrapportering

40013

2

Kontor, administration,
regnskab og finans

Udarbejdelse og
afstemning af lønsedler

47379

2

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/han Efter uddannelsen kan deltageren
deladministrationkommunikationogledelse/viden-ogudarbejde lønsedler ud fra
gældende overenskomster og
forretningsservice/udarbejdelse-og-afstemning-af-loensedler
lovgivning samt foretage
afstemning af lønbogholderiet og
indberette digitalt til myndigheder

Landbrug, skovbrug,
gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Etablering af indkørsler i
belægningssten og flise

AMU

40185

5

Landbrug, skovbrug,
gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anlæg i betonsten, buede AMU
linier

42307

15

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mej I uddannelsen arbejder deltagerne
eriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-ogmed at projektere og udføre
befæstigelser i indkørsler med
anlaeg/etablering-af-indkoersler-i-belaegningssten-og-flise
belægningssten og fliser
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mej I uddannelsen arbejder deltagerne
eriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-ogmed at planlægge, udføre og
kvalitetsbedømme
anlaeg/anlaeg-i-betonsten-buede-linier
anlægsgartneropgaver lagt/opført i
betonvarer, hvori der indgår
belægninger, trapper og mure i
buede linier i henhold til gældende
normer for arbejdet

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Faglig opgradering i
økonomistyring. Der anvendes ERP
systemet SAP i undervisningen
Introduktion til ERP systemet SAP,
der anvendes i store offentlige og
private virksomheder. Kendskab til
SAP er ofte et krav ved besættelse
af job
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/han På kurset arbejdes der med fokus
på at kunne foretage de nødvendige
deladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/loenberegning-og-loenrapportering
registreringer og lønberegninger
samt udarbejde rapporter til
ledelsen ud fra et IT-lønsystem.
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mej Deltageren kan ud fra gældende
eriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-ognormer og arbejdstegninger
anlaeg/basiskursus-anlaegsgartnere
etablere mindre anlæg med fliser og
planter iht. gældende krav og regler
vedr. sikkerhed, miljø og
arbejdsmiljø. Deltageren kan udføre
almindelig forekommende
plejeopgaver. Deltagerne kan
betjene maskiner, redskaber og
håndværktøjer, som anvendes ved
opgavernes løsning.
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mej Deltageren kan udføre afsætning,
eriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oglinjenivellement,
arbejdsplanlægning og
anlaeg/grundlaeggende-anlaegsteknik
arbejdstegninger, samt
arbejdsskitser, udføre og
kvalitetssikre anlægsgartneropgaver
i betonvarer hvori, der indgår
belægninger, kantsten,
terræntrapper og terrænmure i
rette linjer i henhold til de til enhver
tid gældende normer for det
pågældende arbejde samt under
hensyntagen til et godt arbejdsmiljø

Landbrug, skovbrug,
gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Basiskursus for
anlægsgartnere

AMU

47690

20

Landbrug, skovbrug,
gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Grundlæggende
anlægsteknik

AMU

47803

15

Landbrug, skovbrug,
gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Agroassistent (svin) modul Øvrige kurser
1

30

4,0

Landbrug, skovbrug,
gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Agroassistent (svin) modul Øvrige kurser
2

70

8,1
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Opnå fagligt betonet branche- og
arbejdspladskendskab forud for
omskoling til staldmedarbejder i
svineproduktion. 3 uger skole, 3
uger gårdpraktik
Opnå basal viden og praktiske
færdigheder for personer der vil
omskoles til job som
staldmedarbejder i svineproduktion.
6 uger skole, 8 uger praktik

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Pædagogisk, socialt og
kirkeligt arbejde

Samspil og relationer i
pædagogisk arbejde

AMU

42665

5

Pædagogisk, socialt og
kirkeligt arbejde

Børn og natur

AMU

44771

5

Pædagogisk, socialt og
kirkeligt arbejde

Socialarbejderens
deltagelse

Videregående
uddannelse

671217001

15

Pædagogisk, socialt og
kirkeligt arbejde

Socialpædagogisk arbejde Øvrige kurser
på døgninstitutioner for
handicappede og sociale
opholdssteder

622117008

15

Salg, indkøb og
markedsføring

Salgspsykologi og
grundlæggende salg

Salg, indkøb og
markedsføring

Salgsteknik for salgs- og
servicemedarbejdere

Videregående
uddannelse

7

40003

2

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae deltagerne erhverver sig
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde- pædagogiske redskaber i form af
mål- og udviklingsrettet
med-boern-og-unge/samspil-og-relationer-i-paedagogisk-arbejde
kommunikation, samarbejde og
analysemetoder i deres daglige
praksis, således at de kan forbedre
kvaliteten af deres daglige samspil
og relation med brugerne og
brugernes pårørende.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejdemed-boern-og-unge/boern-og-natur
5 https://www.ug.dk/hold/671217001

formidle viden og interesse for
naturen, til børn og unge.
Planlægge naturaktiviteter
Du bliver i stand til at igangsætte og
planlægge udviklingsarbejde samt
vurdere og planlægge forskellige
evaluerings- og
dokumentationsmetoder.
Det specialpædagogiske område i
2 https://www.ug.dk/hold/622117008
neuropædagogik og psykologi samt
de metoder der bruges på
døgninstitutioner for psykisk/ fysisk
handicappede, bofællesskaber og
bosteder.
At give den studerende en
10
forståelse af grundlæggende
salgspsykologi og kompetence til at
agere i forhold til kundeadfærd
https://www.eamv.dk/efteruddannelse-og-kurser
m.m.
http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/han På kurset arbejdes der med de
deladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/salgsteknik- grundlæggende teknikker indenfor
salg og kundeservice, således at
salgs-og-servicemedarbejdere
deltageren vil have en forståelse
for, hvordan generelle
salgsteknikker benyttes i forhold til
kunden i det direkte salg og service.
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

46472

3

http://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/han https://www.ug.dk/uddannelser/ar
deladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/personligt- bejdsmarkedsuddannelseramu/han
deladministrationkommunikationog
salg-kundens-behov-og-loesninger
ledelse/detailhandel/personligt-salgkundens-behov-og-loesninger

AMU

40125

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygeplejeog-sundhed-i-kommunerne/rehabilitering-som-arbejdsform

AMU

40126

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygeplejeog-sundhed-i-kommunerne/medvirken-til-rehabilitering

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Selvstændigt arbejde med AMU
rehabilitering

40127

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygeplejeog-sundhed-i-kommunerne/selvstaendigt-arbejde-med-rehabilitering

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

arbejdet med sindslidende AMU
med misbrug

40599

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-ogfysiskpsykisk-handicap/arbejde-med-sindslidende-med-misbrug

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Pædagogiske metoder i
ældreplejen

AMU

40999

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygeplejeog-sundhed-i-kommunerne/paedagogiske-metoder-i-aeldreplejen

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Anerkendende
kommunikation i
omsorgsarbejdet

AMU

42834

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygeplejeog-sundhed-i-kommunerne/anerkendende-kommunikation-iomsorgsarbejdet

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Uhensigtsmæssig adfærd
og udadreageren ved
demens

AMU

42902

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygeplejeog-sundhed-i-kommunerne/uhensigtsmaessig-adfaerd-ogudadreageren-ved-demens

Salg, indkøb og
markedsføring

Personligt salg - kundens
behov og løsninger

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Rehabilitering som
arbejdsform

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

medvirken ved
rehabilitering
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Deltagerne opnår
kommunikationsredskaber og
færdigheder i de grundlæggende
principper for anerkendende
kommunikation. Kurset omfatter
relevante værdier og bestemmelser
i sundhedsloven, serviceloven eller
dagtilbudsloven.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Neuropædagogik som
redskab i pædagogisk
arbejde

AMU

44859

3

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Medarbejdernes
personlige ressourcer i
jobbet

AMU

45622

4

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Tidlig opsporing af
sygdomstegn

AMU

46874

5

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Vejledning. og rådgivning. AMU
i dialog med
borger/patient

47969

3

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Teamledelse

Videregående
uddannelse

37656

15

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Socialt arbejde med den
demente borger

Videregående
uddannelse

643117001

30

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Kognitiv
misbrugsbehandling introduktionskursus

Øvrige kurser

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

Kostvejleder

Øvrige kurser

Kostvejleder og
slankekonsulent

Øvrige kurser

10

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Personcentreret omsorg

Øvrige kurser

2

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejdemed-boern-og-unge/neuropaedagogik-som-redskab-i-paedagogiskarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tva Deltageren kan formulere en
personlig vision og handlingsplan
erfagligeomraade/faelleskataloget/medarbejdernes-personligefor sit eget merbidrag i
ressourcer-i-jobbet
virksomheden.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygeplejeog-sundhed-i-kommunerne/tidlig-opsporing-af-sygdomstegn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/pae
dagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygeplejeog-sundhed-i-kommunerne/vejl-og-raadg-i-dialog-med-borgerpatient

5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akade I samarbejde med SOSU- skolerne
miuddannelsen-i-ledelse/teamledelse-akademiuddannelsen-i-ledelse

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

6

og flere kommuner udbyder
Erhvervsakademi Dania en
lederuddannelse til SSA og PAU
Bliv klog på demens og styrk dine
kompetencer i dit arbejde med
borgere med demens.
Kurset giver indsigt i bl.a..
Dobbeltdiagnosebegrebet,
motivation og forandringer,
mestringsfærdigheder og
tilbagefaldsforbyggelse.

Viden og konkrete værktøjer
formidles og trænes ifht.
kostvejledning og
slankekonsulentopgaver.
Kurset i Personcentreret pleje og
omsorg giver indsigt i
samarbejdsmulighederne i relation
til den demente borgere.
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Erhvervsgruppe

Sundhed, omsorg og
personlig pleje

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Rehabilitering i forhold til Øvrige kurser
borgere med demens

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

40

Kurset giver indsigt i
Demenssygdom og de kognitive
forandringer det giver. Samt indsigt
i den rehabiliterende tilgang til
mennesket med demens.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Kørsel med sættevogn er et
nsporterhvervene/vejgodstransport/koersel-med-saettevogn
enkeltfag, som giver dig
forudsætninger for at køre by- og
landevejskørsel med tungt lastet
sættevogn.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren kan håndtere manøvrer
nsporterhvervene/vejgodstransport/uheldforebyggelsemed køretøj, der er beregnet til
erhvervsmæssig godstransport eller
erhvervschauffoerer
erhvervsmæssig personbefordring
som fx baglæns kørsel omkring
hjørner til læsseramper og
udførelse af korrekte højresving.

Transport, post, lager- og Kørsel med sættevogn
maskinførerarbejde

AMU

31863

5

Transport, post, lager- og Uheldforebyggelse for
maskinførerarbejde
erhvervschauffører

AMU

40065

1

Transport, post, lager- og Kørsel med modulvogntog AMU
maskinførerarbejde

40457

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Uddannelsens mål er, gennem
nsporterhvervene/vejgodstransport/koersel-med-modulvogntog
teoretisk undervisning og praktiske
øvelser på køreteknisk anlæg samt
manøvreområde/omladningsplads
at foretage kørsel med
modulvogntog og kan foretage afog tilkobling af modulvogntog
sikkerhedsmæssigt korrekt

Transport, post, lager- og Kran C,
AMU
maskinførerarbejde
certifikatuddannelse C for
kranførere
Transport, post, lager- og Produktionsoptimering for AMU
maskinførerarbejde
operatører v.h.a. Lean

40558

7

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind traverskraner
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-travers-portalkranog-riggerudstyr/certifikatuddannelse-c-kranfoerere

40658

1

Transport, post, lager- og Lagerøkonomi
maskinførerarbejde

40967

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind Du lærer at planlægge en Lean
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-vedproduktionsoptimering. Du lærer
produktion-i-industrien/produktionsoptimering-operatoerer-vha-lean om de fem Lean principper og
udvalgte Lean værktøjer.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren kan efter gennemført
nsporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lageroekonomi
uddannelse beregne relevante
lagerøkonomiske nøgletal

AMU
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Transport, post, lager- og Miljø- og
maskinførerarbejde
energiforbedringer i
industrien

AMU

42840

2

Transport, post, lager- og Sikker adfærd - nul
maskinførerarbejde
arbejdsulykker

AMU

42851

1

Transport, post, lager- og Køreteknik ajourføring
maskinførerarbejde

AMU

42903

1

Transport, post, lager- og Anhugning
maskinførerarbejde

AMU

43931

5

Transport, post, lager- og Systematisk
maskinførerarbejde
problemløsning for
operatører

AMU

43939

2

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

AMU

44722

1

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind Deltageren kan på et
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-vedgrundlæggende niveau kortlægge
miljøbelastninger og udføre enkle
produktion-i-industrien/miljoe-og-energiforbedringer-i-industrien
energivurderinger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren kan, efter gennemført
nsporterhvervene/vejgodstransport/sikker-adfaerd-nul-arbejdsulykker uddannelse, gennem
teoriundervisning og praktiske
øvelser/demonstrationer, udføre
gods- og/eller personbefordring,
udvisende en sikkerhedsmæssig
adfærd, der tilstræber resultatet:
Nul arbejdsulykker.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Førere af køretøjer, der anvendes til
nsporterhvervene/vejgodstransport/koereteknik-ajourfoering
erhvervsmæssig godstransport eller
erhvervsmæssig personbefordring
kan, efter gennemført uddannelse
på et af myndighederne godkendt
køreteknisk anlæg, reagere
hensigtsmæssigt i vanskelige og
pludseligt opståede situationer og
anvende korrekt styre-, bremse-,
undvige- og afværgeteknik i disse
køretøjer.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-travers-portalkranog-riggerudstyr/anhugning-af-byrder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-vedproduktion-i-industrien/systematisk-problemloesning-operatoerer

Forudsætning for kran c

På kurset lærer du at bruge årsagvirkningsdiagramværktøjet til at
analysere og prioritere
produktionstekniske
problemstillinger.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren kan, efter gennemført
nsporterhvervene/vejgodstransport/koere-og-hviletidsregler
uddannelse, gennem teori om
gældende køre- og hviletidsregler
for godstransport/
personbefordring, anvende disse i
forhold til en planlagt
transportopgave, såvel nationalt
som internationalt.
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Transport, post, lager- og Lagerstyring med it maskinførerarbejde
udvidede funktioner

AMU

44759

5

Transport, post, lager- og Lagerindretning og
maskinførerarbejde
lagerarbejde

AMU

45074

3

Transport, post, lager- og Enhedslaster
maskinførerarbejde

AMU

45077

5

Transport, post, lager- og Kundebetjening - lager
maskinførerarbejde

AMU

45078

3

Transport, post, lager- og Logistik og samarbejde
maskinførerarbejde

AMU

45097

5

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

AMU

45114

20

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren kan anvende
nsporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-itlagerstyringsprogram til løsning af
normalt forekommende opgaver på
udvidede-funktioner
lageret.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren kan medvirke til
indretningen af et lager hvor der
nsporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerindretning-ogtages hensyn til gældende regler,
lagerarbejde
varesortiment, tekniske
hjælpemidler, reolplacering samt
transport- og køregange.
Deltageren kan desuden anvende
tekniske hjælpemidler til at
emballere og klargøre varer til
forsendelse.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltagerne kan opbygge stykgods i
nsporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/enhedslaster
varierende størrelser som
enhedslaster samt opbygge og sikre
forskellige former for enhedslaster
på havne-, terminal- og
lagerområdet.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren kan betjene kunderne
nsporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/kundebetjening-lager
ud fra en serviceiceorienteret
indstilling ved vareudlevering/modtagelse, disk- og
telefon-ekspedition, reklamationer
og serviceopgaver.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren får kendskab til
nsporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/logistik-og-samarbejde
betydningen af at samarbejde om
virksomhedens logistik og kan
udarbejde forslag til løsning af
problemer. Deltageren får også
kendskab til forskellige
omkostningstyper i forbindelse med
virksomhedens styringsmodeller.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Grundlæggende uddannelse for
nsporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/koersel-medchauffører, der skal arbejde med
godstransport, hvortil der anvendes
vogntog-kategori-ce
vogntog.
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

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

AMU

45310

3

Transport, post, lager- og Kvalitetsstyring i
maskinførerarbejde
virksomheden

AMU

45371

3

Transport, post, lager- og Manuel lagerstyring
maskinførerarbejde

AMU

46894

2

Transport, post, lager- og Lagerstyring med it
maskinførerarbejde

AMU

46939

3

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

46946

5

Transport, post, lager- og Lean support i
maskinførerarbejde
produktionen

AMU

47085

2

Transport, post, lager- og Ressourcestrømme og
maskinførerarbejde
affaldshåndtering

AMU

47123

3

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

AMU

47479

10

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren kan, efter gennemført
nsporterhvervene/vejgodstransport/lastsikring-og-stuvning-af-gods
uddannelse, gennem teori om
kræfternes indvirkning på lastet
gods under transport, udvælge og
anvende det korrekte
lastsikringsudstyr, stuve og surre
forskellige godstyper på lastbiler,
påhængsvogne eller andre
køretøjer således, at transporten
kan gennemføres, uden at der
opstår skader på gods eller køretøj
eller risiko for uheld.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tva På kurset lærer du at anvende
kvalitetsstyringsprocedurer i forhold
erfagligeomraade/faelleskataloget/kvalitetsstyring-i-virksomheden
til dit eget arbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren kan medvirke til at
nsporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/manuel-lagerstyring
lagerstyringen fungerer optimalt,
anvende lokationssystemer og kan
desuden plukke, afsende, modtage
og placere varer samt foretage den
nødvendige kontrol og registrering.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Uddannelsen er en introduktion til
nsporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it
anvendelse af et integreret edblagerstyrings-system. Deltageren
kan arbejde med f.eks. køb, salg og
lagerstyring.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Du lærer at håndtere, plukke og
nsporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/opbevaring-ogklargøre farligt gods til forsendelse i
henhold til relevante regler og
forsendelse-af-farligt-gods
vejledninger.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind Deltageren kan supportere og
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-vedfacilitetere KAIZEN i produktionen.
produktion-i-industrien/lean-support-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/ind viden om affaldsfraktioner, regler
ustriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-vedfor behandling af affald og
arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler
produktion-i-industrien/ressourcestroemme-og-affaldshaandtering
for affaldshåndtering.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Grundlæggende uddannelse i
nsporterhvervene/lastbilkran/lastbilmonteret-kran-certifikat-e-over- betjening af en lastbilmonteret kran
25-tm
E over 25 tm. Certifikatuddannelse.
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Transport, post, lager- og ADR Grundkursus AMU
Vejtransport af farligt gods
maskinførerarbejde
i emb.

47694

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Grundkurset omfatter uddannelse i
nsporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/adr-grundkursus- transport af farligt gods i
emballager (undtaget gods,
vejtransp-af-farl-gods-i-emb
hørende til klasse 1 og klasse 7) i
henhold til ADR-konventionen,
enten nationalt eller internationalt.

Transport, post, lager- og ADR Grund- og
maskinførerarbejde
Specialiseringskursus Tank + Kl. 1

AMU

47696

5,4

Transport, post, lager- og ADR Repetition maskinførerarbejde
Grundkursus

AMU

47706

1,7

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Grund- og
nsporterhvervene/vejgodstransport/adr-grund-ogspecialiseringsuddannelse tank og
klasse 1 omfatter uddannelse i
specialiseringskursus-tank-kl-1
transport af farligt gods i
emballager og i tanke eller
tankcontainere i henhold til ADRkonventionen, enten nationalt eller
internationalt.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Repetition - grunduddannelse
nsporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetition-grundkursus
omfatter uddannelse i transport af
farligt gods i emballager (stykgods) i
henhold til ADR-konventionen,
enten nationalt eller internationalt.

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

AMU

47707

2,3

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

AMU

47716

3,3

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

47848

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Repetition - grunduddannelse +
nsporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetition-grundkursus-klasse- klasse 1 omfatter uddannelse i
transport af farligt gods i
1
emballager (stykgods), inklusive
klasse 1, i henhold til ADRkonventionen, enten nationalt eller
internationalt.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Repetition - grunduddannelse +
nsporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetition-grundkursus-tank- tank + klasse 1 omfatter uddannelse
klasse-1
i transport af farligt gods i
emballager (stykgods) og tanke,
inklusive klasse 1, i henhold til ADRkonventionen, enten nationalt eller
internationalt.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Godschauffører opnår
nsporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/eu-eft-0
uddannelsesbevis fra Trafik- og
Byggestyrelsens BEK nr. 877 af
08/07/2015, § 21 og § 22 om
kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport.
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

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

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Godschauffører opnår
nsporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/euuddannelsesbevis fra Trafik- og
Byggestyrelsen BEK nr. 877 af
efteruddannelse-godschauffoerer
08/07/2015, § 21 og § 22 om
kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren kan føre køretøjet
nsporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/godstr-0
rationelt med hovedvægt på
sikkerhed, anvende reglerne og har
kendskab til sundhed, færdsels- og
miljøsikkerhed, service og logistik
mv. jf. Trafik- og Byggestyrelsens
BEK nr. 877 af 08/07/2015 om
kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport. Efter
uddannelsen har deltageren
erhvervet kørekort kategori C jf.
gældende myndighedskrav
beskrevet i Justitsministeriets BEK
nr. 12 af 10/01/2013 om kørekort

AMU

47849

5

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

47854

30

Transport, post, lager- og Lagerstyring med it AMU
maskinførerarbejde
grundlæggende funktioner

47894

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tra Deltageren kan anvende
nsporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-itlagerstyringssystem hvori
stregkoder og brug af
grundlaeggende-funktioner
håndterminaler indgår til løsning af
normalt forekommende
arbejdsopgaver inden for
lagerfunktionen.

AMU

40238

1

https://www.ug.dk/search/40238

AMU

40246

2

https://www.ug.dk/search/40246

AMU
AMU

40274
44195

2
1

https://www.ug.dk/search/40274

AMU
AMU

44228
44357

2
3

https://www.ug.dk/search/44228

Pudse- og
slibematerialer,
Træ, møbel, glas og kera træindustri
Maskinteknik, træ, bore
Træ, møbel, glas og kera og stemmemaskiner
Måleteknik fra tegning
til produkt i
Træ, møbel, glas og kera træindustrien
Træ, møbel, glas og kera Skæredata, træ
Pladematerialer, Lim og
Træ, møbel, glas og kera finer
Træ, møbel, glas og kera Værktøjer i træindustri

https://www.ug.dk/search/44195

https://www.ug.dk/search/44357
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Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bearbejdning på
Træ, møbel, glas og kera dobbelttapper
Maskinelle
møbelsamlinger på
Træ, møbel, glas og kera standardmaskiner
Kantlimer, opstilling og
Træ, møbel, glas og kera betjening
Produktionsgrundlaget i
Træ, møbel, glas og kera træindustrien
Limteknik for træ,
Træ, møbel, glas og kera manuelt spændeudstyr
Træ, møbel, glas og kera Limteknik, finér/møbel
Træ, møbel, glas og kera Maskinel pudsning
Bearbejdning af træ på
Træ, møbel, glas og kera bordfræser
Grundmaskiner til at
save og høvle emner i
Træ, møbel, glas og kera træ
Tegnefremstilling i 3D
Træ, møbel, glas og kera CAD, træ
Tegnefremstilling i 3D
Træ, møbel, glas og kera CAD, træ

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

AMU

44400

5

https://www.ug.dk/search/44400

AMU

44899

4

https://www.ug.dk/search/44899

AMU

44901

3

https://www.ug.dk/search/44901

AMU

44903

1

https://www.ug.dk/search/44903

AMU
AMU
AMU

44904
44905
46867

3
3
2

https://www.ug.dk/search/44904

AMU

48408

4

https://www.ug.dk/search/48408

AMU

48409

3

https://www.ug.dk/search/48409

AMU

48411

5

https://www.ug.dk/search/48411

AMU

48412

5

https://www.ug.dk/search/48412

https://www.ug.dk/search/44905
https://www.ug.dk/search/46867

Undervisning og
vejledning

Kommunikation og
Videregående
samarbejde i vejlednings- uddannelse
og
beskæftigelsesindsatsen

640117002

30

10 https://www.ug.dk/hold/640117002

Undervisning og
vejledning

Social inklusion

674118032

30

10 https://www.ug.dk/hold/674118032

Videregående
uddannelse

Kort beskrivelse af kurset
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Giver indsigt i
beskæftigelsesindsatsens juridiske
grundlag og får viden om og indsigt
i sagshåndtering på
beskæftigelsesområdet
Du opnår indsigt i de mest centrale
tematikker i det pædagogiske
arbejde og viden om
relationsarbejde, udviklings- og
læreprocesser samt ocial inklusion.
Du får viden om sammenhængen
mellem inklusion og eksklusion og
centrale teorier om normalitet og
afvigelse. Du får redskaber til at
udvikle en inkluderende indsats.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kursuskode

Varighed -Antal
dage ECTS

Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden

Kort beskrivelse af kurset

Undervisning og
vejledning

Andetsprogspædagogik

Videregående
uddannelse

674118037

30

10 https://www.ug.dk/hold/674118037

Undervisning og
vejledning

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

721418420

30

10 https://www.ug.dk/hold/721418420

Undervisning og
vejledning

Tysk, modul 2 Tyskundervisningens mål
og midler Interkulturel
kommunikation

Øvrige kurser

721418421

30

10 https://www.ug.dk/hold/721418421

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

Undervisning og
vejledning

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

Øvrige kurser

721418422

30

10 https://www.ug.dk/hold/721418422

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

Undervisning og
vejledning

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

721418423

30

10 https://www.ug.dk/hold/721418423

Kompetenceløft i Undervisningsfag
(KiU), og hvor det at arbejde med
fagets didaktiske og fagfaglige
områder er i fokus.
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Du får viden om
andetsprogsdidaktik,
andetsprogspædagogik,andetsprogs
pædagogiske tilgange og aspekter
med henblik på udvikling af egen
praksis.
På dette modul arbejder du med en
både teoretisk, praktisk og
professionsrettet tilgang til
mundtlig og skriftlig kommunikation
i faget Tysk.

