Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel
ArcGIS Pro: Essentielle
Arbejdsgange
AutoCAD: Grundlæggende og
Videregående
BIM: Modul 1 - 4 Digitalt Byggeri
& IKT Koordinering
Digital Transformation &
Byggeteknologi
Grafisk Design Basis

Private/Særlige
forløb
Private/Særlige
forløb
Private/Særlige
forløb
Private/Særlige
forløb
Private/Særlige
forløb
IKT-leder uddannelsen
Private/Særlige
forløb
Illustrator: Fra Begynder til
Private/Særlige
Mester
forløb
InDesign: Fra Begynder til Mester Private/Særlige
forløb
Introduktion til QGIS
Private/Særlige
forløb
Kursus i 3D design og mekanisk
Private/særlige
konstruktion / THE MECHANICAL forløb
ENGINEERING PROCESS
MagiCAD på Revit - Ventilation og Private/Særlige
VVS
forløb
MicroStation 2D og 3D, GIS og
Private/Særlige
punktskyer fra begynder til
forløb
avanceret
Photoshop: Fra Begynder til
Private/Særlige
Mester
forløb
Produktionsoptimering Inventor Private/Særlige
grundlæggende og videregående forløb
Revit Architecture, BIM Private/Særlige
Projektering 1+2+3 Del
forløb
Revit MEP med MagiCAD EL Basis Private/Særlige
forløb
Revit MEP med MagiCAD EL dag 3 Private/Særlige
&4
forløb
Rhino3D Kursus, Basic1
Private/Særlige
forløb

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

3

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

9

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

4

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

3

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

4

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

4

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

4

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

9

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

8

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

4

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

9

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

9

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

5

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
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Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
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Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Akademisk arbejde

Rhino3D Kursus, Basic2

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

Akademisk arbejde
Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Private/Særlige
forløb
UI og UX Prototyper med Adobe Private/Særlige
XD
forløb
UX Design og digitale
Private/Særlige
brugeroplevelser
forløb
Verdensmålene for bæredygtig
Private/særlige
udvikling i praksis: Fra benspænd forløb
til strategiske værdiprocesser
Videregående QGIS-kursus
Private/Særlige
forløb
Afslibning og efterbehandling af AMU
trægulve

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS
2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

48906

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/afslibning-og-efterbehandling-af-traegulve
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/anlaegsarbejdeunderlagsopbygning-og-komprimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-ibygge-anlaeg/anvendelse-af-bygge-og-anlaegstegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/asfaltlapning-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/beregning-afisoleringstykkelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-dozere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-dumpere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-entreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-gummihjulslaessere

Anlægsarbejde underlagsopbygning og
komprimering
Anvendelse af bygge- og
anlægstegninger

AMU

49298

3

AMU

45542

3

Bygge og anlæg

Asfaltlapning

AMU

49099

5

Bygge og anlæg

Beregning af isoleringstykkelser

AMU

44434

2

Bygge og anlæg

Betjening af dozere

AMU

44485

5

Bygge og anlæg

Betjening af dumpere

AMU

44486

2

Bygge og anlæg

Betjening af entreprenørmaskiner AMU

47572

5

Bygge og anlæg

Betjening af gummihjulslæssere

44487

3

Bygge og anlæg

AMU

Link
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Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
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Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Bygge og anlæg

Betjening af hydrauliske
gravemaskiner

AMU

Bygge og anlæg

Betjening af minigravere og
minilæssere

Bygge og anlæg

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

44488

5

AMU

44490

2

Betjening af rendegravere

AMU

44491

5

Bygge og anlæg

Brandforanstaltning ved varmt
arbejde

AMU

45140

1

Bygge og anlæg

Digital maskinstyring af
entreprenørmaskiner i 2D

AMU

45901

5

Bygge og anlæg

Faldsikring

AMU

44465

1

Bygge og anlæg

GPS i 3D-maskinstyring

AMU

46750

5

Bygge og anlæg

Graveskader - Forebyggelse

AMU

40562

3

Bygge og anlæg

Grundlæggende GVK-godkendt
Vinylbelægning

AMU

48918

7

Bygge og anlæg

GVK-godkendt vinylsvejsning

AMU

48916

1

Bygge og anlæg

Introduktion til gulvbelægning

AMU

48914

5

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-hydrauliske-gravemaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-minigravere-og-minilaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-rendegravere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpapmembraner-og-folier/brandforanstaltninger-vedtagdaekkerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/digital-maskinstyring-afentreprenoermaskiner-i-2d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/anvendelse-affaldsikringsudstyr
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/gps-i3d-maskinstyring-af-entreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/teleskoplaesser-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/grundlaeggende-gvk-godkendt-vinylbelaegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/gvk-godkendt-vinylsvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/introduktion-til-gulvbelaegning
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Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Bygge og anlæg

Introduktion til montering af
vådrumsvinyl

AMU

Bygge og anlæg

Kabelarbejde - etablering af
nyanlæg
Kabelarbejde - retablering af
belægninger

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

48962

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/introduktion-til-montering-af-vaadrumsvinyl

AMU

49316

5

AMU

43718

5

Kloakering - Afløbsplan for
småhuse

AMU

49280

6

Kloakering - Afløbssystemers
formål og indretning
Kloakering - Anvendelse af
lægningsbestemmelser
Kloakering - Arbejdsmiljø

AMU

49279

3

AMU

49278

2

AMU

49277

2

Bygge og anlæg

Kloakering - digital tegning af
afløbsplaner

AMU

49281

3

Bygge og anlæg

Kloakering - Dræning af
bygværker

AMU

46969

1

Bygge og anlæg

Kloakering - Udførelse af
afløbsinstallationer
Kommunikation og samarbejde

AMU

49282

16

AMU

43748

2

Bygge og anlæg

Kranbasis - Teleskoplæsser m.
kranløft over 8 tm

AMU

48678

7

Bygge og anlæg

Kvalitetssikring af GVK-godkendt AMU
vinylbelægning

48917

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kabelarbejde-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kabelarbejde-retableringaf-belaegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-afloebsplansmaahuse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-5
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-4
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-digitaltegning-af-afloebsplaner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-draening-afbygvaerker
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-5
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-ibygge-anlaeg/kommunikations-og-samarbejdsmetoder-paabyggeplads
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/kranbasis-teleskoplaesser-m-kranloeft-over8-tm
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/kvalitetssikring-af-gvk-godkendt-vinylbelaegning

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Bygge og anlæg
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Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Bygge og anlæg

Køleisolering - Foamglas

AMU

Bygge og anlæg

Køleisolering/cellegumiplader

Bygge og anlæg

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

47951

3

AMU

49062

5

Køleisolering/cellegumislanger

AMU

49061

4

Bygge og anlæg

Montering af rottespærrer

AMU

47744

1

Bygge og anlæg

Nivellering

AMU

49318

5

Bygge og anlæg

Opstart af bygge- og
anlægsprojekter

AMU

43577

1

Bygge og anlæg

Pasning og vedligeholdelse af
entreprenørmaskiner

AMU

44501

3

Bygge og anlæg

Personlig sikkerhed ved arbejde
med bitumen og kold asfalt

AMU

45651

1

Bygge og anlæg

AMU

49068

5

Bygge og anlæg

Pladeisolering i Offshore- og
olieindustri
Pladeudfoldning - trin 1

AMU

49065

10

Bygge og anlæg

Pladeudfoldning - trin 2

AMU

49063

10

Bygge og anlæg

Pladeudfoldning - trin 3

AMU

49064

10

Bygge og anlæg

Planlægning i bygge- og
anlægsbranchen

AMU

48982

3

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/koeleisolering-foamglas
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/koeleisoleringcellegumiplader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/koeleisoleringcellegumislanger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-montering-afrottespaerrer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/nivellering-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-ibygge-anlaeg/opstart-af-bygge-og-anlaegsprojekter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/vejbygning-bygning-affortovsarealer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/sikkerhed-ved-arbejdemed-kold-asfalt-og-bitumen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/pladeudfoldning-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/pladeudfoldning-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/pladeudfoldning-trin-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-ibygge-anlaeg/planlaegning-i-bygge-og-anlaegsbranchen

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Bygge og anlæg

Rulle- og bukkestillads - opstilling AMU
mv.

Bygge og anlæg

Samarbejde i teams

Bygge og anlæg

Sikkerhed ved bitumen- og
asfaltmaterialer

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

45566

1

AMU

49376

2

AMU

47200

2

Bygge og anlæg

Sikkerhed ved udførelse af teknisk AMU
isolering

41909

1

Bygge og anlæg

Stillads - sikkerhed og anvendelse AMU

45999

1

Bygge og anlæg

Systemstilladser - opstilling mv.

AMU

44004

15

Bygge og anlæg

Tagdækning - lægning af SBS
papper

AMU

49340

5

Bygge og anlæg

Tagdækning - svejseteknik

AMU

49339

1

Bygge og anlæg

Tagdækning, isolering og
faldopbygning

AMU

43683

5

Bygge og anlæg

Teknisk Brandisolering ventilation og brandlukn

AMU

49067

5

Bygge og anlæg

Teknisk isolering - Lydisolering

AMU

47587

5

Bygge og anlæg

Teknisk isolering - PVC folie trin 1 AMU

49059

4

Bygge og anlæg

Teknisk isolering - PVC folie trin 2 AMU

49060

4

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/rulle-og-bukkestilladsopstilling-mv
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/samarbejde-i-teams
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpapmembraner-og-folier/tagdaekning-sikkerhed-ved-bitumen-ogasfaltmat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/sikkerhedved-udfoerelse-af-teknisk-isolering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/stillads-anvendelse-ogsikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/systemstilladser-op-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpapmembraner-og-folier/laegning-af-sbs-tagpap
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpapmembraner-og-folier/tagdaekning-isolering-og-faldopbygning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskbrandisolering-ventilation-og-brandlukn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskisolering-lydisolering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskisolering-pvc-folie-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskisolering-pvc-folie-trin-2

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Bygge og anlæg

Teknisk Isolering - Termiske anlæg AMU

Bygge og anlæg

Teknisk isolering af flader og
tanke

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

49066

5

AMU

49057

1

Bygge og anlæg

Teknisk rør- og kanalisolering, pap AMU
og lærred

49058

3

Bygge og anlæg

Teleskoplæsser - Certifikat

AMU

48671

5

Bygge og anlæg

Trailerkort til personvogn

Bygge og anlæg

Tårnkran og fast opstil. kraner +
Kranbasis

Private/særlige
forløb
AMU

Bygge og anlæg

2
48684

22

Tårnkran og fastopstillede kraner AMU

49425

15

Bygge og anlæg

Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed AMU
og Sikkerhed

47183

5

Bygge og anlæg

AMU

49094

10

Bygge og anlæg

Vejasfaltarbejde Arbejdsmetoder og udlægning
Vejasfaltarbejde - Komprimering

AMU

44424

5

Bygge og anlæg

Vejbygning fortovsarealer

AMU

45775

5

Bygge og anlæg

Vejen som arbejdsplads Certifikat

AMU

47136

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Almen fødevarehygiejne

AMU

45818

3

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskisolering-termiske-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskisolering-af-flader-og-tanke
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-roerog-kanalisolering-pap-og-laerred
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/teleskoplaesser-certifikat
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/taarnkran-og-fast-opstil-kraner-kranbasis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/taarnkran-og-fastopstillede-kraner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejasfalt-varetagelseaf-sundhed-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejasfaltarbejde-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejasfaltarbejdekomprimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/vejbygning-bygning-affortovsarealer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejen-somarbejdsplads-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Hotel, restauration, køkken, kantine

Almen fødevarehygiejne for f/l

AMU

Hotel, restauration, køkken, kantine

Anretning

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

45902

5

AMU

48813

3

Barista-, kaffe- og theoplevelser

AMU

48866

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Brød med Surdej

AMU

49448

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Brød og madbrød med fibre og
fuldkorn.

AMU

40781

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Bæredygtig madfremstilling

AMU

48816

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Bønner og linser - grønne
proteiner i sunde retter

AMU

46999

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

chokoladefremstilling til
professionel brug

AMU

46930

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

CNC drejning, programmering og AMU
opstilling, 2-sidet

47453

5

Hotel, restauration, køkken, kantine

CNC-drejning C-akse
programmering 5 dage

AMU

49620

5

Hotel, restauration, køkken, kantine

CNC-drejning
AMU
Programdokumentation 1 5 dage

49618

5

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/anretning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/barista-kaffe-og-theoplevelser
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kagedessert-og-konfekturefremstilling/broed-med-surdej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kagedessert-og-konfekturefremstilling/broed-og-madbroed-med-fibreog-fuldkorn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtig-madfremstilling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/boenner-og-linser-groenneproteiner-i-sunde-retter
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kagedessert-og-konfekturefremstilling/chokoladefremstilling-tilprofessionel-brug
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogrammering-og-opstilling-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-cakse-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogramdokumentation-1

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Hotel, restauration, køkken, kantine

CNC-drejning
AMU
Programdokumentation 2 5 dage

Hotel, restauration, køkken, kantine

Danske Egnsretter

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

49619

5

AMU

48832

2

Danske tapas

AMU

48835

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Det klimavenlige køkken

AMU

43060

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Det Nordiske køkken

AMU

48834

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Detailudskæring

AMU

48460

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Drikkevarer i cafeteria og kantine AMU

47484

1

Hotel, restauration, køkken, kantine

Ernæringsrigtige retter - trin 1

AMU

48819

2

Hotel, restauration, køkken, kantine
Hotel, restauration, køkken, kantine

Ernæringsrigtige retter 2
Europæiske Brødtyper

AMU
AMU

48820
45609

2
3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Forarbejdning af råvaretyper

AMU

48825

2

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogramdokumentation-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/danske-egnsretter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/det-klimavenlige-koekken
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/det-nordiske-koekken-imadfremstilling
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtningforaedling-og-salg-af-koed-og-convenience/detailudskaering-afdelstykker-af-koed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/drikkevarer-i-cafeteria-ogkantine
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/ernaeringsrigtige-retter-trin-1
https://www.ug.dk/search/48820
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kagedessert-og-konfekturefremstilling/europaeiske-broedtyper-ogproduktudvikling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/forarbejdning-af-raavaretyper

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Hotel, restauration, køkken, kantine

Forny måltidet med sundere
råvarer

Hotel, restauration, køkken, kantine

Varighed dage

Antal
ECTS

47666

2

Fødevarehygiejne og egenkontrol AMU

47481

4

Hotel, restauration, køkken, kantine

Gastronomen som vært

AMU

47567

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Grundlæggende brød, kager,
deserter i køkkenet 1

AMU

48814

4

Hotel, restauration, køkken, kantine

Grundtilberedning

AMU

48837

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Hygiejne kursus Online / Elearning
Industriel opskæring

Private/særlige
forløb
AMU

Hotel, restauration, køkken, kantine

AMU

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

3
48015

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kommunikation og
AMU
serviceorienteret gæstebetjening

48872

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Konserveringsteknikker

AMU

48585

4

Hotel, restauration, køkken, kantine

Mad til vegetarer og veganer

AMU

48781

3

Link
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-tilgrupper-med-varierede-behov-ernaering/forny-maaltidet-medsundere-raavarer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/foedevarehygiejne-ogegenkontrol
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/gastronomen-som-vaert
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/grundlaeggende-broed-kagerdesserter-i-koekkenet-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/grundtilberedning
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtningforaedling-og-salg-af-koed-og-convenience/industrieldetailudskaering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/kommunikation-og-serviceorienteretgaestebetjening
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtningforaedling-og-salg-af-koed-ogconvenience/konserveringsteknikker-koedprodukter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-tilgrupper-med-varierede-behov-ernaering/mad-til-vegetarer-ogveganere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Hotel, restauration, køkken, kantine

Medister

AMU

Hotel, restauration, køkken, kantine

Menusammensætning

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

43054

3

AMU

48842

2

Menuvejledning ved
gæstebetjening
Omlægning til økologisk
madproduktion

AMU

43734

3

AMU

47804

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Produktion af convenience food

AMU

47482

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Produktion af smoothies, geenies AMU
og juices til go

48846

1

Hotel, restauration, køkken, kantine

Reduktion af madspild 1

AMU

48800

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Reduktion af madspild 2

AMU

48774

2

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-tilgrupper-med-varierede-behov-ernaering/reduktion-af-madspild-2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Råvarer i køkkenet trin 2

AMU

48827

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Råvarer og grundtilberedning

AMU

45680

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Salg og service i gæstebetjening

AMU

47692

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/raavarer-i-koekkenet-trin-2
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtningforaedling-og-salg-af-koed-og-convenience/raavarer-oggrundtilberedning-ferskvareomraadet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/salg-og-service-i-gaestebetjening

Hotel, restauration, køkken, kantine

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtningforaedling-og-salg-af-koed-og-convenience/produktion-afmedister-paalaeg-og-roegvarer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-6
https://www.ug.dk/search/43734
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-tilgrupper-med-varierede-behov-ernaering/omlaegning-tiloekologisk-madproduktion
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/produktion-af-convenience-food
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/produktion-af-smoothiesgreenies-og-juices-go
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-tilgrupper-med-varierede-behov-ernaering/reduktion-af-madspild-1

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe
Hotel, restauration, køkken, kantine

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel
Servering af øl, drinks og
alkoholfrie drikke
Servering og betjening ved
selskab og konference

AMU

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

43733

2

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

AMU

48876

3

Smagen i centrum

AMU

45874

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Smørrebrødskøkken - trin 1

AMU

48828

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/servering-og-betjening-ved-selskab-ogkonference
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-tilgrupper-med-varierede-behov-ernaering/smagen-i-centrum
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-trin-1

Hotel, restauration, køkken, kantine

Smørrebrødskøkken - trin 2

AMU

48829

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-trin-2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Syltning og fermentering af
sæsonens råvarer

AMU

48682

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Sæson og temaprodukter

AMU

47620

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Sæsongastronomi med
optimering

AMU

47564

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Tilberedning af det varme og
kolde køkken - trin 1

AMU

48817

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Tilberedning af det varme og
kolde køkken - trin 2

AMU

48818

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/syltning-og-fermentering-afsaesonens-raavarer
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kagedessert-og-konfekturefremstilling/saeson-og-temaprodukter-ibagerier
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/saeson-gastronomi-medoptimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-ogkolde-koekken-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-ogkolde-koekken-trin-2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Hotel, restauration, køkken, kantine

Turisme i gæstebetjeningen

AMU

Hotel, restauration, køkken, kantine

Vejledning om fødevareallergi

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

47675

2

AMU

48833

1

Økologi og bæredygtighed

AMU

48290

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Årstidernes råvarer i måltiderne

AMU

47667

2

Industriel produktion

Anvendelse af LEAN værktøjer i
produktionen
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og
ufaglærte job

AMU

49086

5

AMU

48049

2

Industriel produktion

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og
ufaglærte job

AMU

48050

2

Industriel produktion

Duelighedsprøve i motorpasning - AMU
ambulerende

44438

10

Industriel produktion
Industriel produktion

Grundlæggende koblingsperson
Håndtering med industrirobotter
for operatører 1
Håndtering med industrirobotter
for operatører 2
Intro til digitalisering - i
produktionen
Intro til LEAN
Kabystjeneste - for besætning på
skib

AMU
AMU

48894-A

49014

5
2

AMU

48894-B

Montage af kabler fra 10-36 Kv

Industriel produktion

Industriel produktion
Industriel produktion
Industriel produktion
Industriel produktion

Industriel produktion

3

AMU

49263

5

AMU
AMU

49589
47881

1
5

AMU

49017

4

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/turisme-i-gaestebetjeningen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/vejledning-om-foedevareallergi
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstillin
g-restaurant-kantine-og-catering/oekologi-og-baeredygtighed-irestauranten
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-tilgrupper-med-varierede-behov-ernaering/aarstidernes-raavarer-imaaltiderne
https://www.ug.dk/search/49086
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/arbejdsmiljoe-1i-faglaerte-og-ufaglaerte-job
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/arbejdsmiljoe-2i-faglaerte-og-ufaglaerte-job
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/erhvervsfiskere/duelighedsproeve-imotorpasning-ambulerende
0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-1
https://www.ug.dk/search/49263
https://www.ug.dk/search/49589
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/erhvervsfiskere/kabystjeneste-besaetningpaa-skib
0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe
Industriel produktion
Industriel produktion

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel
Operatørarbejde på
AMU
forsyningsanlæg
Radiokommunikation i
AMU
havområde A2/LRC, ambulerende

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

49019

5

43862

10

Industriel produktion

Robot, periferiudstyr for
operatører, trin 1

AMU

48904-A

2

Industriel produktion

Robot, periferiudstyr for
operatører, trin 2

AMU

48904-B

3

Industriel produktion
Industriel produktion

AMU
AMU

48905-A

AMU

48905-B

Industriel produktion
It og teleteknik

Robotbetjening for operatører
Robotbetjening for operatører,
trin 1
Robotbetjening for operatører,
trin 2
Sikker adfærd i produktionen
Avanceret programmering

It og teleteknik

Internet og things

Akademiuddannelse

30

It og teleteknik

Systemdrift

Akademiuddannelse

30

Jern, metal og auto

GWO BST Basic Safety Training Working at heights /
Højderedning
Airles og pneumatisk
malingspåføring

Private/særlige
forløb

Industriel produktion

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

AMU
Akademiuddannelse

48905

5
2
3

49377

1
30

2

AMU

44876

5

App programmering: Udvikling af AMU
responsive apps
Arbejdsmiljø og sikkerhed,
AMU
svejsning/termisk

49503

5

44530

1

Link
0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/erhvervsfiskere/radiokommunikation-ihavomraade-a2lrc-ambulerende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-afindustrirobotter-operatoerer/robot-periferiudstyr-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-afindustrirobotter-operatoerer/robot-periferiudstyr-operatoerer
https://www.ug.dk/search/48905
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-2
https://www.ug.dk/search/49377
19 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/servicepro
dit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/avanceretprogrammering-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/servicepro
dit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/internet-thingsakademiuddannelsen-i-informationsteknologi
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/servicepro
dit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/systemdriftakademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfladebehandling/airl
ess-og-pneumatisk-malingspaafoering
https://www.ug.dk/search/49503
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-svejsningtermisk

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Jern, metal og auto

Automatiske anlæg, basis
automation

AMU

Jern, metal og auto

Automatiske anlæg, basis
elektrisk kendskab

Jern, metal og auto

Automatiske anlæg, basis
hydrauliske kredsløb

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

48117

5

AMU

48118

3

AMU

48119

3

Jern, metal og auto

Avanceret klargøring af køretøjer AMU
og både

47595

2

Jern, metal og auto

Basic Safety Training (BST) - GWO. Private/særlige
forløb
Fire Awareness. On og offshore

Jern, metal og auto

Basic Safety Training (BST) - GWO.
First Aid. On og offshore
Basic Safety Training (BST) - GWO.
Sea Survival. Offshore
Basic Technical Training (BTT) GWO. EL
Basic Technical Training (BTT) GWO. Hydraulik
Basic Technical Training (BTT) GWO. Mekanik
Basis maskinforståelse for
operatører (F/I) (AA)
Basis maskinforståelse for
operatører (AA)
Basis Safety Training (BST) Alle
moduler til on og offshore
Betjening af 3Dkoordinatmålemaskine

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
Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

0,5

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-basis-automation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-basis-elektrisk-kendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-basis-hydrauliske-kredsloeb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/koeretoejsomraadet/avanceret-klargoering-afkoeretoejer-og-baade
0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
AMU

48613

5

https://www.ug.dk/search/48613

AMU

48572

3

https://www.ug.dk/search/48572

Private/særlige
forløb
AMU

Betjening og basis programmering AMU
af svejserobot

2

0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

1

0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

1,3

0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

1,2

0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

5
47436

2

47225

3

0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-imetalindustrien/betjening-af-3d-koordinatmaalemaskine
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-afindustrirobotter-operatoerer/betjening-og-basis-programmeringaf-svejserobot

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe
Jern, metal og auto

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Jern, metal og auto

Brandforanstaltninger v.
AMU
gnistproducerende værktøj
Brandledelse i skibe STCW A VI/3 Private/særlige
forløb
BTT alle 3 moduler el, hydraulik Private/særlige
og mekanik
forløb
CAM drejning
AMU

Jern, metal og auto

CAM drejning med C-akse

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

45141

Varighed dage

Antal
ECTS
1
2
4,5

47440

5

AMU

47441

5

CAM fræsing (2D)

AMU

47443

5

Jern, metal og auto

CAM fræsing (3D)

AMU

47445

5

Jern, metal og auto

CAM fræsning (2D) på CAD-filer

AMU

47444

5

Jern, metal og auto

CAM fræsning med
dobbeltkrumme overflader

AMU

47446

5

Jern, metal og auto

CAM fræsning, flerakset
bearbejdning

AMU

47447

5

Jern, metal og auto

Certifikat B pasning af kedler type AMU
2

40064

1

Jern, metal og auto

Certifikater / Svejsecertifikater

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Private/særlige
forløb
CNC drejning med C-akse (2-sidet) AMU

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

AMU

1
47454

5

47455

5

Link
https://www.ug.dk/search/45141?f%5B0%5D=search_tabs%3AVo
ksen-%20og%20efteruddannelse
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/cam-drejning
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-drejningmed-c-akse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/cam-fraesning-2d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning3d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning2d-paa-cad-filer
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesningmed-dobbeltkrumme-overflader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesningflerakset-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/varmeteknisk-omraade-fyrede-anlaeg/storedampkedler-hoejst-120-grader
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningmed-c-akse-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningmed-c-akse-avanceret-2-sidet

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Jern, metal og auto

CNC drejning, 1-sidet
bearbejdning

AMU

Jern, metal og auto

CNC drejning, klargøring og
maskinbetjening

Jern, metal og auto

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

48912

5

AMU

48753

5

CNC drejning, manuel
programmering 5 dage

AMU

44816

5

Jern, metal og auto

CNC drejning, programmering
med cyklus/dialog

AMU

47452

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning, 1-sidet
bearbejdning

AMU

48925

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning, 4-akset
bearbejdning/programmering

AMU

47417

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning, klargøring og
maskinbetjening

AMU

48913

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning, opspænding og
flersidet bearbejdning

AMU

47418

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning, programmering og AMU
opstilling, 2-sidet

47415

5

Jern, metal og auto

Dimensionering af køl og
anvendelse af lovgivning  

AMU

48603

5

Jern, metal og auto

Drejeteknik på konventionel
drejebænk

AMU

45180

5

Jern, metal og auto

Drift af 1- og 2-trins
ammoniakanlæg                           

AMU

44709

5

Jern, metal og auto

Drift af
AMU
ammoniakkøleanlæg                        
                   

44708

5

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/cnc-drejning-klargoering-og-maskinbetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/cnc-drejning-klargoering-og-maskinbetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningmanuel-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogrammering-med-cyklusdialog
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/cnc-fraesning-1-sidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-4akset-bearbejdningprogrammering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/cnc-fraesning-klargoering-og-maskinbetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesningopspaending-og-flersidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesningprogrammering-og-opstilling-2-sidet
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/koeletek-dim-afkoeleanlaeg-anvendelse-af-lovgivn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/drejeteknik-paa-konventionel-drejebaenk
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/drift-og-optimering-af-1og-2-trins-koeleanlaeg
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/koeleteknik-drift-afammoniakkoeleanlaeg

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Jern, metal og auto

Duelighedsbevis i sejlads erhverv AMU
STCW II/3 / fiskere

Jern, metal og auto

El-introduktion for
maskinreparatører, el-lære

Jern, metal og auto

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

47875

15

AMU

44648

5

Emnetegning i CAD, assembly
med flere end 4 parter

AMU

47429

5

Jern, metal og auto

Fagunderstøttende dansk som
andetsprog for F/I,10 dage

AMU

40137

10

Jern, metal og auto

Fremstilling af
værktøjskomponenter - Slibning

AMU

47615

5

Jern, metal og auto

Fremstilling af
AMU
værktøjskomponenter- Sænkgnist

47619

5

Jern, metal og auto

Fremstilling af
AMU
værktøjskomponenter- Trådgnist

47624

4

Jern, metal og auto

Fristråleblæsning og metallisering AMU

48924

8

Jern, metal og auto

Gasforsyningen og gassens
egenskaber

AMU

41982

5

Jern, metal og auto

Gassvejsning af stumpsømme rør

AMU

44726

10

Jern, metal og auto

Gassvejsning af stumpsømme rør proces 311

AMU

44725

5

Jern, metal og auto

Gassvejsning, kantsømme
plade/rør, alle positioner
Gassvejsnning proces 311

AMU

47463

5

AMU

44724

5

Jern, metal og auto

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/erhvervsfiskere/duelighedsproeve-i-sejladsfiskere
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/elintroduktion-maskinreparatoerer-el-laere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/emnetegning-icad-assembly-med-mere-end-4-parter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/fagunderstoettende-dansk-som-andetsprog-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/fremstilling-afvaerktoejskomponenter-slibning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/fremstilling-afvaerktoejskomponenter-saenkgnist
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/fremstilling-afvaerktoejskomponenter-traadgnist
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfladebehandling/frist
raaleblaesning-og-metallisering
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-og-vedvarendeenergiloesninger/gasforsyning-og-gassens-egenskaber
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-imetal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-p-311-en-287-1
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-imetal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-proces-311
https://www.ug.dk/search/47463
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/gassvejsnning-proces-311

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Jern, metal og auto

GPS målsætning

AMU

Jern, metal og auto

GPS målsætning i CAD

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

47426

3

AMU

47428

3

Grundlæggende Box-building
Grundlæggende brug af
montageværktøj i industrien
grundlæggende CAD

AMU
AMU

48248
48020

5
3

AMU

48926

10

AMU

48246

5

AMU

48403

3

https://www.ug.dk/search/48403

AMU

48427

3

https://www.ug.dk/search/48427

Jern, metal og auto

Grundlæggende elektriske
målinger
Grundlæggende el-lære for
operatører - AC (AA)
Grundlæggende el-lære for
operatører - DC (AA)
Grundlæggende faglig matematik

AMU

47669

3

Jern, metal og auto

grundlæggende maskintegning

AMU

48927

3

Jern, metal og auto

Grundlæggende pneumatik for
operatører (AA)
GWO Advanced Rescue training
on - offshore.
GWO BST Basic Safety Training Fire Awareness / Brand
GWO BST Basic Safety Training First Aid / Førstehjælp
GWO BST Basic Safety Training Manual Handling
GWO BST Basic Safety Training Sea Survival / Søredning
GWO BST Manual Handling - on
og offshore

AMU

48428

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/grundlaeggendefaglig-matematik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/grundlaeggende-maskintegning
https://www.ug.dk/search/48428

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
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/gpsmaalsaetning
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/gpsmaalsaetning-i-cad
https://www.ug.dk/search/48248
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/grundlaeggende-cad
0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

3

0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

0,5

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

0,5

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

1

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

0,5

0 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe
Jern, metal og auto

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Antal
ECTS

Link
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

1

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

4,5

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

49418

5

Håndtering med industrirobotter AMU
for operatører
Introduktion til TIG-, MAG- og
AMU
Lysbuesvejsning

48894

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-1-3-hydraulik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/search/48894

49632

5

Jern, metal og auto

Kabelmontage

AMU

48260

15

Jern, metal og auto

Klargøring af køretøjer og både
trin for trin

AMU

47594

3

Jern, metal og auto

Klargøring og kosmetisk
reparation

AMU

40637

5

Jern, metal og auto

Kommercielle køleanlæg m/CO2
som kølemiddel     

AMU

40035

5

Jern, metal og auto

Kvalitetsbevidsthed ved industriel AMU
produktion

45370

3

Jern, metal og auto

Kvalitetskontrol af
stålkonstruktioners overflade

AMU

47055

5

Jern, metal og auto

Kvalitetsstyring af svejsearbejde

AMU

46981

5

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
AMU

Varighed dage
2

Jern, metal og auto

GWO BST Working at Heights”
modulet. - on og offshore
GWO BTT Basic Technical Training
- Mechanical
GWO BTT Basic Technical Training
- Electrical
GWO BTT Basic Technical Training
- GWO Basics technical
GWO BTT Basic Technical Training
- Hydraulic
Hydraulik og fejlfinding/ diagram,
fejlfinding A

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/introduktion-til-tig-mag-og-lysbuesvejsning
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-elinstallationer/kabelmontage-kabler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/koeretoejsomraadet/klargoering-af-koeretoejerog-baade-trin-trin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/koeretoejsomraadet/klargoering-og-kosmetiskreparation
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/kommerciellekoeleanlaeg-med-co2-som-koelemiddel
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/kvalitetsbevidsthed-vedindustriel-produktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfladebehandling/kval
itetskontrol-staalkonstruktioners-overflade
https://www.ug.dk/search/46981

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Jern, metal og auto

L-AUS og AUS

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Varighed dage

Antal
ECTS

47995

1

Lean support i produktionen
AMU
LRC - ambulerende /
AMU
Radiokommunikation i
havområde
Lys b svejs-stumps plade alle pos AMU

47085
43682

2
10

40089

10

Jern, metal og auto

Lys b svejs-stumps plade pos PAPF

AMU

40088

10

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Lys b svejs-stumps rør alle pos
AMU
Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC AMU

40091
40090

10
10

Jern, metal og auto

Lys b. svejs-kants plade/plade

AMU

40086

10

Jern, metal og auto

Lys b. svejs-kants plade/rør

AMU

40087

10

Jern, metal og auto

lysbuesvejsning

AMU

44154

5

Jern, metal og auto

AMU

48744

25

Jern, metal og auto

Lysbuesvejsning, Proces 111 af
svære knudepunkter
Lysbus svejsning

AMU

49625

5

Jern, metal og auto

MAG svejsning process 135

AMU

49653

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs rustfri, svær plade
Proces 135 eller 136
MAG-svejs-kants plade/plade pr
135

AMU

48749

5

AMU

40092

10

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

AMU

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Link
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/operatoeropgaver-i-elforsyning/ajourfoering-l-ausaus-operatoerer-i-elforsyning
https://www.ug.dk/search/47085
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/erhvervsfiskere/radiokommunikation-ihavomraade-a2lrc-ambulerende
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/lys-b-svejs-stumps-plade-alle-pos
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/lys-b-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf
https://www.ug.dk/search/40091
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/lys-b-svejs-kants-pladeplade
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/lys-b-svejs-kants-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/lysbuesvejsning
https://www.ug.dk/search/48744
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-2
https://www.ug.dk/search/48749
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-135

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/plade pr
136

Jern, metal og auto

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

40098

5

MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 AMU

40093

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 AMU

40099

10

Jern, metal og auto

MAG-svejsning af rustfri stål
proces 135 eller 136

AMU

48748

5

Jern, metal og auto

MAG-svejsning af tyndplade
proces 135
MAG-svejsning proces 135

AMU

44694

5

AMU

44676

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps plade alle pos AMU
pr 135

40095

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps plade alle pos AMU
pr 136

40101

5

Jern, metal og auto

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

40094

5

Jern, metal og auto

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

40100

5

0

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør alle pos pr AMU
135

40097

5

0

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør alle pos pr AMU
136

40103

5

0

Jern, metal og auto

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

40096

5

Jern, metal og auto

AMU

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-135
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejsning-af-rustfri-staal-proces-135-eller136
https://www.ug.dk/search/44694

0

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejsning-proces-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-135

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Jern, metal og auto

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

Jern, metal og auto

MIG-Svejsning, aluminium svær
pl/pl, kantsømme, PF
MIG-svejsning, aluminium svær
plade stumpsømme, PF
MIG-svejsning, aluminium svær
plade, kantsømme
MIG-svejsning, aluminium svær
plade, stumpsømme
MIG-svejsning, aluminium tynd
plade stumpsømme, PF

Jern, metal og auto

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

40102

5

AMU

47457

10

AMU

47459

5

https://www.ug.dk/search/47459

AMU

45905

10

https://www.ug.dk/search/45905

AMU

46512

10

https://www.ug.dk/search/46512

AMU

47458

10

MIG-svejsning, aluminium tynd
plade, kantsømme

AMU

45904

5

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium tynd
plade, stumpsømme

AMU

46511

10

Jern, metal og auto

Mindre dampked. maks. 32 bar, st AMU
hedtvandsk 120 gr

47891

5

Jern, metal og auto

Momenttilspænd/efterspænd af
bolte, Off Vindmøller

AMU

46589

3

Jern, metal og auto

MTM bearbejdning, 5-akset

AMU

47409

10

Jern, metal og auto

Måleteknik for operatører

AMU

48923

5

Jern, metal og auto

Opbygning og idriftsætning af køl AMU

40517

10

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-136
https://www.ug.dk/search/47457

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-pladestumpsoemme-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-pladekantsoemme
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-pladestumpsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/varmeteknisk-omraade-fyrede-anlaeg/storedampkedler-over-120-grader
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/opbygning-og-drift-af-offshoreinstallationer/momenttilspaendefterspaend-af-bolte-vindmoeller
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/mtmbearbejdning-5-akset
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-imetalindustrien/maaleteknik-operatoerer
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/koeletekopbygnidriftsaettelse-af-koeleanlaeg

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Jern, metal og auto

Operatør i metalindustrien

AMU

Jern, metal og auto

operatør ved bore og
gevindskæreprocesser

Jern, metal og auto

Operatør ved konventionel
drejning
Operatør ved konventionel
maskinfræsning

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
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

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

47280

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/operatoer-i-metalindustrien-brancheintroduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/operatoer-ved-bore-og-gevindskaereprocesser
https://www.ug.dk/search/45178

AMU

45176

5

AMU

45178

5

AMU

45177

5

Operatør vedligehold, L-AUS
AMU
arbejde i produktionen
Operatør, basis PLC
AMU
programmering (AA)
Pers. Sikkerhed ved arbejde med AMU
epoxy og isocyanater

47543

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/operatoer-ved-konventionel-maskinfraesning
https://www.ug.dk/search/47543

47931

3

https://www.ug.dk/search/47931

47942

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfladebehandling-3

PLC fejlfinding, Fejlfinding D (ÅV)
PLC introduktion, automatiske
maskiner og anlæg (ÅV)
PLC montage og fejlfinding,
Fejlfinding C (ÅV)
PLC programmering af
kombinatoriske styringer (ÅV)
PLC programmering af
sekventielle styringer (ÅV)
PLC programmering, styring med
analoge signaler (ÅV)
PLC styring, følere og motorer,
Fejlfinding C (ÅV)
PLC styring, idriftsætning,
Fejlfinding D (ÅV)
Praktisk værkstedsteknik,
spåntagning

AMU
AMU

49424
44637

5
5

https://www.ug.dk/search/49424
https://www.ug.dk/search/44637

AMU

49422

5

https://www.ug.dk/search/49422

AMU

44638

5

https://www.ug.dk/search/44638

AMU

44639

5

https://www.ug.dk/search/44639

AMU

44641

5

https://www.ug.dk/search/44641

AMU

49421

5

https://www.ug.dk/search/49421

AMU

49423

5

https://www.ug.dk/search/49423

AMU

44815

5

Produktionstekniske beregninger AMU
for cnc

44821

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/praktiskvaerkstedsteknik-spaantagning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/produktionstekniske-beregninger-cnc

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel
Programmering og optimering af AMU
svejserobot
Pudsning og slibning i træindustri AMU

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

47226

3

https://www.ug.dk/search/47226

48849

2

Jern, metal og auto

Recert. af stuk, muffe og
elektrodesvejsning

AMU

42857

3

0

Jern, metal og auto

Recert. af svejsning af
tykvæggede plastmaterialer  

AMU

42855

3

0

Jern, metal og auto

Recert. Af varmluft og
ekstrudersvejsning
  
Recertificering af svejsning af
plastplader                   

AMU

42856

3

0

AMU

42858

3

0

Jern, metal og auto

Recertifisering af svejsning af
rørsystemer i plast

AMU

41983

3

Jern, metal og auto

AMU

49090

5

AMU

49087

4

https://www.ug.dk/search/49087

AMU

49088

5

https://www.ug.dk/search/49088

AMU

49089

5

https://www.ug.dk/search/49089

Jern, metal og auto

Rep/vedligehold
procesfødevareanlæg
Rep/vedligehold på
procesfødevare anlæg 1
Rep/vedligehold på
procesfødevare hjælpeanlæg 2
Rep/vedligehold på
procesfødevareanlæg hygiejne
Reparation af SMPS Power Supply

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/pudsning-og-slibning-i-traeindustri
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/plastsvejsning/recert-afstuk-muffe-og-elektrosvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/plastsvejsning/recert-afsvejsning-af-tykvaeggede-plastmaterialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/plastsvejsning/recertifice
ring-af-varmluft-og-ekstrudersvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/plastsvejsning/recertifice
ring-af-svejsning-af-plastplader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-og-vedvarendeenergiloesninger/recertificering-af-svejsning-af-roersystemer-iplas
https://www.ug.dk/search/49090

AMU

45036

5

https://www.ug.dk/search/45036

Jern, metal og auto

reperationssvjsning

AMU

48740

5

Jern, metal og auto

Robot, periferiudstyr for
AMU
operatører
Robotsvejsning med processerne AMU
MIG/MAG

48904

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/reparationssvejsning
https://www.ug.dk/search/48904

47228

2

https://www.ug.dk/search/47228

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel
Robotsvejsning med processerne AMU
TIG/Plasma
ROC Certifikat (Radio) - STCW II/3 AMU

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

47227

2

https://www.ug.dk/search/47227

45223

5

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Jern, metal og auto

Rørmontage vandinstallationer
forberedende

AMU

48264

12

Jern, metal og auto

Sikkerhed på automatiske
maskiner og anlæg
STCW Brandbekæmpelse i skibe STCW A-VI/1-2
STCW Søsikkerhed
inkl. Søsikkerhed - Førstehjælp Personlig sikkerhed Sikringsberedskab - Transfer - ISPS
- STCW A-VI/1-1, A-VI/1-3 og AVI/1-4 og A-VI/6
Store dampkedler højst 120
grader

AMU

47905

5

https://www.ug.dk/search/47905

3

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

3

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

AMU

47915

10

Jern, metal og auto

Store dampkedler over 120
grader

AMU

48172

15

Jern, metal og auto

Svejsning af rørsystemer i plast

AMU

41981

10

Jern, metal og auto

Svejsning af tykvæggede
plastmaterialer

AMU

43727

15

Jern, metal og auto

Svejsning og bearbejdningsteknik AMU

45593

15

Jern, metal og auto

Sygdomsbehandler kiste B genopfriskning
Sygdomsbehandler kiste C
Sygdomsbehandler kiste C genopfriskning

AMU

40316

3

AMU
AMU

40315
40317

5
1

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-og-vedvarendeenergiloesninger/roermontage-vandinstallationer-forberedende

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/varmeteknisk-omraade-fyrede-anlaeg/storedampkedler-hoejst-120-grader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/varmeteknisk-omraade-fyrede-anlaeg/storedampkedler-over-120-grader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-og-vedvarendeenergiloesninger/svejsning-af-roersystemer-i-plast
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/plastsvejsning/svejsningaf-tykvaeggede-plastmaterialer
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-imetal/svejsning-og-bearbejdningsteknik
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel
Sygdomsbehandler medicinkiste B AMU
/ kiste B - STCW VI/4
Systematisk problemløsning for AMU
operatører

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

40314

5

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

43939

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organiseringved-produktion-i-industrien/systematisk-problemloesningoperatoerer
https://www.ug.dk/search/44659

AMU

44659

5

AMU

44455

10

Jern, metal og auto

Systematisk vedligehold på
automatiske maskiner
TIG og lysbuesvejsning af u- og
lavtlegeret rør
TIG svejsning process 141

AMU

49626

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-kants rustfri plade/rør

AMU

40108

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-kants uleg plade/rør

AMU

40104

5

Jern, metal og auto

TIG-svejsning

AMU

44451

5

Jern, metal og auto

TIG-svejsning af tyndere plade,
aluminium

AMU

44462

10

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, aluminium svær
plade, kantsømme
TIG-svejsning, aluminium svær
plade, stumpsømme
TIG-svejsning, aluminium tynd
plade, kantsømme

AMU

46514

10

AMU

46516

10

AMU

46513

10

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, aluminium tynd
plade, stumpsømme

AMU

46515

10

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, Rustfri, svært rør
PA-PC

AMU

47465

5

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Link

https://www.ug.dk/search/44455
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejsning-proces-141
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejs-kants-rustfri-pladeroer
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejs-kants-uleg-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejsning
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejsning-af-tyndere-plade-aluminium
https://www.ug.dk/search/46514
https://www.ug.dk/search/46516
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejsning-aluminium-tynd-pladekantsoemme
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejsning-aluminium-tynd-pladestumpsoemme
https://www.ug.dk/search/47465

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, rustfrit stål
kantsømme pl/pl, PF

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

47461

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejsning-rustfrit-staal-kantsoemme-plpl-pf

TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl AMU
kantsømme, PF

47460

5

TIG-svejs-stumps svær rustfri
AMU
plade
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør AMU
alle pos

40110

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejsning-ulavt-legeret-plpl-kantsoemmepf
https://www.ug.dk/search/40110

40114

5

Jern, metal og auto

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

40113

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd rustfri
plade

AMU

40109

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør
alle pos

AMU

40112

6

Jern, metal og auto

AMU

47286

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør
pos PA-PC
TIG-svejs-stumps uleg plade

AMU

40105

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos AMU

40107

10

Jern, metal og auto

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

47137

5

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Tilstandsbaseret vedligehold
AMU
Udbedring og mindre skader med AMU
lakstift på autolak

44663
47596

5
2

Jern, metal og auto

AMU

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-imetal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-alle-pos
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-imetal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-plade
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-imetal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/search/47286
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-plade
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-alle-pos
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/search/44663
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/koeretoejsomraadet/udbedring-af-mindreskader-med-lakstift-paa-autolak

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Jern, metal og auto

Varmepumper m/naturlige
kølemidler                        

AMU

Jern, metal og auto

Vindenergianlæg, mekaniske
komponenter/systemer

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

40036

3

AMU

47059

2

Årsafslutning af bogholderiet

AMU

40008

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Anvend informationer fra
internettet til jobbrug

AMU

46491

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Anvendelse af database i jobbet

AMU

49327

2

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

Anvendelse af elektronisk
samarbejdsrum på job
Anvendelse af etb til
administrative opgaver

AMU

46490

1

AMU

40752

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Anvendelse af periodisk
beregning og registrering

AMU

47382

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Anvendelse af pivot-tabeller

AMU

40754

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Anvendelse af præsentations
programmer

AMU

44373

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Anvendelse af regneark til enkle
beregninger

AMU

47218

2

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

Anvendelse af regneark til
statistik
Anvendelse af store
datamængder i regneark

AMU

41371

1

AMU

40748

1

Link
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/varmepumper-mednaturlige-koelemidler
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/vindenergianlaeg-mekaniske-komponentersystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/aarsafslutning-af-bogholderiet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/anvend-informationer-frainternettet-til-jobbrug
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/anvendelse-af-database-ijobbet
https://www.ug.dk/search/46490
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/an
vendelse-af-etb-til-administrative-opgaver
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/anvendelse-af-periodisk-beregning-ogregistrering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/anvendelse-af-pivottabeller
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/anvendelse-afpraesentationsprogrammer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/anvendelse-af-regneark-tilenkle-beregninger
https://www.ug.dk/search/41371
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/an
vendelse-af-store-datamaengder-i-regneark

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

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

Anvendt markedsanalyse HD 2.
del
Bilagsbehandling med
efterfølgende kasserapport

AMU

47381

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Billedredigering i medarbejderens AMU
jobfunktion

45859

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Borgervendt formidling i
myndighedsrollen

AMU

47935

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Brug af grafik i et
tekstbehandlingsprogram

AMU

47212

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Daglig registrering i et
økonomisystem

AMU

45969

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Dataanalyse HD 1. del

Dipolmuddannelse

Kontor, administration, regnskab og
finans

Debitorstyring

AMU

45964

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Design af hjemmesider med CMS AMU

40342

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Design og automatisering af
regneark

AMU

44346

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

DeskTop Publishing i
virksomheden

AMU

44361

3

Kontor, administration, regnskab og
finans

Dialog og samarbejde i den
offentlige forvaltning

AMU

49579

2

Dipolmuddannelse

20

20

Link
5 https://www.ug.dk/hold/hd-ssm2021
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/bilagsbehandling-med-efterfoelgendekasserapport
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/billedredigering-imedarbejderens-jobfunktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/praktiskmyndighedsudoevelse/borgervendt-formidling-i-myndighedsrollen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/br
ug-af-grafik-i-et-tekstbehandlingsprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/daglig-registrering-i-etoekonomistyringsprogram
5 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oekonomisk
merkantilediplomuddannelser/hd/hd-1-del-deterhvervsoekonomiske-grundforloeb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/debitorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/iktadministration/design-af-hjemmesider-med-cms
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/design-og-automatiseringaf-regneark
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/desktop-publishing-ivirksomheden
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/offentligforvaltning-og-sagsbehandling/dialog-og-samarbejde-i-denoffentlige-forvaltning

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Kontor, administration, regnskab og
finans

Dynamiske beregninger og
diagrammer i etb

Kontor, administration, regnskab og
finans

AMU

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

40775

1

Effektiv anvendelse af e-mail- og AMU
kalendersystemer

40749

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Effektiv anvendelse af
tekstbehandling

AMU

40755

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Effektive, individuelle
brugerflader

AMU

40022

1

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

E-mail til jobbrug

AMU

47293

2

Fletning af dokumenter til
masseproduktion

AMU

44354

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Forhandlingsteknik HD 1. del

Dipolmuddannelse

Kontor, administration, regnskab og
finans

God forvaltningsskik og
administrativ praksis

AMU

45352

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Håndtering af data i
virksomhedens it-systemer

AMU

45563

2

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

Håndtering af personoplysninger AMU

48653

3

Håndtering og strukturering af
længere tekster

AMU

47214

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Indskrivning og formatering af
mindre tekster

AMU

47217

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Integration af data mellem adm. it-AMU
systemer

45782

2

20

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/dy
namiske-beregninger-og-diagrammer-i-etb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/ef
fektiv-anvendelse-af-e-mail-og-kalendersystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/ef
fektiv-anvendelse-af-tekstbehandling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/ef
fektive-individuelle-brugerflader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/e-mail-til-jobbrug
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/fletning-af-dokumenter-tilmasseproduktion
5 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oekonomisk
merkantilediplomuddannelser/hd/hd-1-del-deterhvervsoekonomiske-grundforloeb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/offentligforvaltning-og-sagsbehandling/god-forvaltningsskik-ogadministrativ-praksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/haandtering-af-data-ivirksomhedens-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/ha
andtering-og-strukturering-af-laengere-tekster
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/indskrivning-ogformatering-af-mindre-tekster
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/in
tegration-af-data-mellem-adm-it-systemer

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Kontor, administration, regnskab og
finans

Jobrelateret brug af
styresystemer på pc

AMU

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kommunikation og feedback i
administrativt arbejde

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

44371

2

AMU

47297

1

Kontering af køb, salg, drift af
biler og ejendom

AMU

45960

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Konteringsinstrukser

AMU

45963

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kontoplaner og virksomhedens
rapporteringsbehov

AMU

45962

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kreditorstyring

AMU

45961

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kundeservice i administrative
funktioner

AMU

47296

1

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

Kursus i sundhedsadministration

Dipolmuddannelse

30

Ledelse af teams HD 1. del

Dipolmuddannelse

20

Kontor, administration, regnskab og
finans

Likviditetsstyring

AMU

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

Marketing Management HD 2.del Dipolmuddannelse
Notat- og referatteknik

AMU

47298

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Opbygning af virksomhedens
website I

AMU

48404

2

45959

1

20

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/jobrelateret-brug-afstyresystemer-paa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/ko
mmunikation-og-feedback-i-administrativt-arbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/kontering-af-koeb-salg-drift-af-biler-ogejendom
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/konteringsinstrukser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/kontoplaner-og-virksomhedensrapporteringsbehov
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/kreditorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/ku
ndeservice-i-administrative-funktioner

5 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oekonomisk
merkantilediplomuddannelser/hd/hd-1-del-deterhvervsoekonomiske-grundforloeb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/likviditetsstyring
5 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oekonomisk
merkantilediplomuddannelser/hd/hd-2-del-salg-og-marketing
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/re
ferat-og-notatteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/iktadministration/opbygning-af-virksomhedens-website-i

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Kontor, administration, regnskab og
finans

Oprette brugerflader og udskrifter AMU
i database

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

44340

2

Oprettelse af database til jobbrug AMU

44337

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Opstilling og layout i tekst

AMU

47215

2

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

Organisation HD 1. del

Dipolmuddannelse

Placering af resultat- og
balancekonti

AMU

45965

2

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

Projektstyring med IT-værktøj

AMU

40343

2

Præsentation af tal i regneark

AMU

40750

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Præsentationsteknik i
administrative funktioner

AMU

44396

3

Kontor, administration, regnskab og
finans

Registreringsmetoder ved
virksomhedens drift

AMU

45967

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Regnskabsafstemninger ifm.
årsafslutningen

AMU

40007

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Samarbejde om dokumenter

AMU

40776

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Standardisering af virksomhedens AMU
dokumenter

44350

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Sælgeren

Private/særlige
forløb

20

30

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/oprette-brugerflader-ogudskrifter-i-database
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/oprettelse-af-database-tiljobbrug
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/opstillinger-og-layout-itekst
5 https://www.ug.dk/hold/hd12021herning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/placering-af-resultat-og-balancekonti
https://www.ug.dk/search/40343
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/pr
aesentation-af-tal-i-regneark
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/pr
aesentationsteknik-i-administrative-funktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/registreringsmetoder-ved-virksomhedens-drift
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/regnskabsafstemninger-ifm-aarsafslutningen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/sa
marbejde-om-dokumenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/standardisering-afvirksomhedens-dokumenter
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Kontor, administration, regnskab og
finans

Tekster på papir - formulering og AMU
opbygning

Kontor, administration, regnskab og
finans

Udarbejdelse og afstemninger af
lønsedler

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

47300

2

AMU

47379

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Videreudvikling af virksomhedens AMU
website II

48405

2

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

Virksomhedskommunikation med AMU
e-mail
Økonomiske styring af lageret
AMU

46486

2

45958

2

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anlæg i beton-, natursten og træ AMU

42384

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anlæg i betonsten, buede linier

AMU

42307

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anlæg i natursten, træ og vand

AMU

42385

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anvendelse af motorsav 1

AMU

44364

5

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anvendelse af motorsav 2

AMU

44360

5

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anvendelse af stauder i grønne
anlæg

AMU

44615

5

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Basiskursus for anlægsgartnere

AMU

47690

20

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Beskæring 1

AMU

49432

5

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/te
kster-paa-papir-formulering-og-opbygning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/udarbejdelse-og-afstemning-af-loensedler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/iktadministration/videreudvikling-af-virksomhedens-website-ii
https://www.ug.dk/search/46486
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/oekonomiske-styring-af-lageret
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/anlaeg-i-beton-natursten-og-trae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/anlaeg-i-betonsten-buede-linier
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/anlaeg-i-natursten-trae-og-vand
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/skov-og-naturforvaltning-ognaturformidling/anvendelse-af-motorsav-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/skov-og-naturforvaltning-ognaturformidling/anvendelse-af-motorsav-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/anvendelse-af-stauder-i-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/basiskursus-anlaegsgartnere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/beskaering-1

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Beskæring 2

AMU

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Betjening og vedligeholdelse af
mindre gartnermaskiner

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

48063

5

AMU

42302

10

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje
Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Biodiversitet i anlægsgartnerfaget AMU

49682

2

Brandforanstaltning ved
ukrudtsbrænding

AMU

40824

1

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Design af grønne anlæg

AMU

44272

10

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Etablering af regnbede

AMU

47644

5

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Grundlæggende anlægsteknik

AMU

47803

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

AMU

48170

2

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje
Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Kvinder til Landbruget

Private/særlige
forløb
AMU

47691

5

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Plantebeskyttelse i gartneri,
sprøjtecertifikat

AMU

42389

10

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Planteliv, økologi og miljølære

AMU

45728

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Plantevækst og etablering af
grønne anlæg

AMU

42316

15

Miljø og biologiske forhold i
grønne anlæg

30

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/beskaering-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/betjening-og-vedligeholdelse-af-mindre-gartnermask
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-7
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/brandforanstaltning-ved-ukrudtsbraending
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/design-af-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/etablering-af-regnbede
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/grundlaeggende-anlaegsteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/skov-og-naturforvaltning-ognaturformidling/haand-og-rygsproejtecertifikat
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/miljoe-og-biologiske-forhold-i-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/drift-af-gartneri-havecenter-ogplanteskole/plantebeskyttelse-i-gartneri-sproejtecertifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/drift-af-gartneri-havecenter-ogplanteskole/planteliv-oekologi-og-miljoelaere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/plantevaekst-og-etablering-af-groenne-anlaeg

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere AMU
og pleje

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Plænegræs, vækstforhold og
gødning

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

44597

5

AMU

44596

5

Træer og buske om sommeren

AMU

42395

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Træer og buske om vinteren,
besk. og plejep.

AMU

42305

20

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Ukrudtbekæmpelse uden kemi

AMU

46661

5

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Bensår
Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde De 12 sygeplejefaglige
problemområder
Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Demens, omsorg og aktivitet

Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
Dipolmuddannelse

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Farmakologi i psykiatrien

AMU

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Socialpsykiatri

Akademiuddannelse

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Øre- og afspændingsakupunktur

Private/særlige
forløb
AMU

Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Daglig erhvervsrengøring

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

3
12
20
48102

5

30

5
49326

10

God ergonomi i regøringsarbejdet AMU

49367

2

Grundlæggende
rengøringshygiejne.

49349

1

AMU

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/plaenegraes-ukrudt-skadevoldere-og-pleje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/plaenegraes-vaekstforhold-og-goedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/traeer-og-buske-om-sommeren
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/traeer-og-buske-om-vinteren-besk-og-plejep
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/ukrudtbekaempelse-uden-kemi
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamf
und/den-sociale-diplomuddannelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/sundheds-ogsygeplejeopgaver-i-sygehusvaesenet/farmakologi-i-psykiatrien
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdun
dervissund/akademiuddannelsen-isocialpaedagogik/socialpsykiatri-akademiuddannelsen-isocialpaedagogik
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/serviceerhvervene/rengoeringsservice/daglig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/serviceerhvervene/rengoeringsservice/god-ergonomi-irengoeringsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/serviceerhvervene/rengoeringsservice/grundlaeggenderengoeringshygiejne

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Kommunikation og
konflikthåndtering

AMU

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Materialekendskab og
rengøringskemi

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

44853

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/serviceerhvervene/rengoeringsservice/kommunikation-ogkonflikthaandtering-service
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/serviceerhvervene/rengoeringsservice/rengoeringsmidler-ogmaterialekendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/serviceerhvervene/rengoeringsservice/optimering-af-0

AMU

49350

3

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Optimering af rengøringsmetoder AMU
og arbejdsgange

49389

2

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

Rengøringsudstyr og metoder

AMU

49352

4

Service i rengøringsarbejdet

AMU

49368

2

Ejendommens installationer,
ejendomsservice
El introduktion for reparatører 1,
el-lære
El introduktion for reparatører 2,
el-lære
El-lære og relæteknik, Fejlfinding
A
El-pneumatik fejlfinding, Fejlfind
B
El-teknik grundlæggende
pneumatik, Fejlfinding A
Fejlfinding, relæstyring og
motorer, Fejldinding B

AMU

48575

5

AMU

49399

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/serviceerhvervene/rengoeringsservice/rengoeringsudstyr-og-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/serviceerhvervene/rengoeringsservice/service-i-0
https://www.ug.dk/search/48575?f%5B0%5D=search_tabs%3AVo
ksen-%20og%20efteruddannelse
https://www.ug.dk/search/49399

AMU

49415

5

https://www.ug.dk/search/49415

AMU

49416

5

https://www.ug.dk/search/49416

AMU

49420

5

https://www.ug.dk/search/49420

AMU

49417

5

https://www.ug.dk/search/49417

AMU

49419

5

Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation

HF modtageteknik og måleteknik AMU

45037

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-2-1-fejlf-relaestyringer-motor
https://www.ug.dk/search/45037

Indeklima og ventilationsanlæg,
ejendomsservice

AMU

48582

5

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Indregulering af ventilations- og
klimaanlæg

AMU

44997

5

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Klimateknik, drift af klima- og
ventilationsanlæg

AMU

44555

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/serviceerhvervene/ejendomsservice/indeklima-ogventilationsanlaeg-ejendomsservice
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/klimateknisk-omraade/indregulering-afventilations-og-klimaanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-drift-af-klimaog-ventilationsanlaeg

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Klimateknik, service og drift

AMU

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Klimatekniske målinger og
komponenter

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Kvalitetssikring ved udførsel af
elanlæg

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

44990

5

AMU

44988

5

AMU

44741

3

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Måling af termisk, atmosfærisk & AMU
akustisk indeklim

48177

4

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Varme - ændring & optimering af AMU
eksisterende anlæg

48896

2

Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Salg, indkøb og markedsføring

Varmeanlæg-installation, drift og AMU
service
Sociale medier som
AMU
kommunikationskanal i detail

48895

3

47341

1

Salg, indkøb og markedsføring

Fastlæggelse af mål ved
personligt salg

AMU

43179

2

Salg, indkøb og markedsføring

Gaffeltruck B

AMU

47592

7

Salg, indkøb og markedsføring

Konflikthåndtering for
salgsmedarbejderen

AMU

45389

1

Salg, indkøb og markedsføring

Kundeservice i detailhandelen

AMU

45350

2

Salg, indkøb og markedsføring

Mersalg i butikken

AMU

46128

2

Salg, indkøb og markedsføring

Multikanalmarkedsføring anvendelse

AMU

48319

3

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-service-ogdrift
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimatekniske-maalingerog-komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-elinstallationer/kvalitetssikring-ved-udfoerelse-af-el-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/metalindustrien/klimateknisk-omraade/maaling-af-termiskatmosfaerisk-akustisk-indeklim
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-og-vedvarendeenergiloesninger/varme-aendring-optimering-af-eksisterendeanlaeg
https://www.ug.dk/search/48895
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/soci
ale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/fastl
aeggelse-af-maal-ved-personligt-salg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/gaffeltruckcertifikatkursus-b-7-dage
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/konf
likthaandtering-salgsmedarbejderen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/kun
deservice-i-detailhandelen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/mer
salg-i-butikken
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/mult
ikanalmarkedsfoering-anvendelse

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Salg, indkøb og markedsføring

Multikanalmarkedsføring forretningsmodeller

Salg, indkøb og markedsføring

AMU

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

48318

3

Online kundeservice og rådgivning AMU

47189

2

Salg, indkøb og markedsføring

Personligt salg - kundens behov
og løsninger

AMU

46472

3

Salg, indkøb og markedsføring

Reklamationshåndtering

AMU

44478

1

Salg, indkøb og markedsføring

Salgsplanlægning i Detailhandlen AMU

40331

1

Salg, indkøb og markedsføring

Salgsteknik for salgs- og
servicemedarbejdere

AMU

40003

2

Salg, indkøb og markedsføring

Samarbejde i grupper

AMU

45983

2

Salg, indkøb og markedsføring

Samtalestyring i
kundekontaktfunktioner

AMU

47250

2

Salg, indkøb og markedsføring

Udvikling af e-koncepter og
produktdifferentiering

AMU

45952

2

Salg, indkøb og markedsføring

Varepræsentation i detailhandlen AMU

46475

3

Salg, indkøb og markedsføring

Værdi og kvalitet i oplevelser og
events

AMU

49438

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Anerkendende kommunikation i
omsorgsarbejdet

AMU

42834

3

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/mult
ikanalmarkedsfoering-forretningsmodeller
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-oglogistik/online-kundeservice-og-raadgivning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/pers
onligt-salg-kundens-behov-og-loesninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/rekl
amationshaandtering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/salg
splanlaegning-i-detailhandlen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/salg
steknik-salgs-og-servicemedarbejdere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/samarbejde-i-grupper-ivirksomheden
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/sa
mtalestyring-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/udvi
kling-af-e-koncepter-og-produktdifferentiering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/vare
praesentation-i-detailhandlen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/vaerdi-og-kvalitet-i-oplevelser-og-events
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/anerkendendekommunikation-i-omsorgsarbejdet

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Arbejdsmiljø i sosu- arbejdet - etik AMU
og adfærd

Sundhed, omsorg og personlig pleje

De almindeligst forekommende
sygdomme hos ældre

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Demens

Sundhed, omsorg og personlig pleje

AMU

Videregående
uddannelse
Det meningsfulde liv - mennesker AMU
med demens

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

40606

42677

Varighed dage

Antal
ECTS
3

5

30
49241

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Dokumentation og evaluering af
pæd./sosuarbejde

AMU

40142

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Ergonomi inden for faglærte og
ufaglærte job

AMU

40392

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Generel hygiejne i socialt og
pædagogisk arbejde

AMU

48096

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Innovation (sosu/pæd)
ideudvikling mm.

AMU

42929

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

innovativ praksis

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Kliniske opgaver i almen praksis

Videregående
uddannelse
AMU

48093

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Konflikthåndtering

AMU

46493

3

30

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/arbejdsmiljoe-i-sosuarbejdet-etik-og-adfaerd
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/de-almindeligstforekommende-sygdomme-hos-aeldre
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdun
dervissund/akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/det-meningsfulde-livmennesker-med-demens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogiskarbejde-med-boern-og-unge/dokumentation-og-evaluering-afpaedsosuarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/ergonomi-indenfaglaerte-og-ufaglaerte-job
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/innovation-sosupaedideudvikling-mm
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdun
dervissund/akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/sundheds-ogsygeplejeopgaver-i-sygehusvaesenet/kliniske-opgaver-i-almenpraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/personbefordring-med-metro-ogletbane/konflikthaandtering

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Sundhed, omsorg og personlig pleje

konflikthåndtering i sosuarbejdet AMU

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

Kvalitetsudvikling og
dokumentation
Magt og omsorg

Videregående
uddannelse
AMU

44627

4

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Medicinadministration

AMU

48101

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Medvirken til rehabilitering

AMU

40126

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/medvirken-til-rehabilitering

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Medvirken ved
medicinadministration

AMU

49489

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatr
i-og-fysiskpsykisk-handicap/medvirken-ved-medicinadministration

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Mentalisering i omsorgs- og
relationsarbejde

AMU

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Multikompleksitet i social og
sundhedsfaglig praksis
Neuropædagogik som redskab i
pædagogisk arbejde

Videregående
uddannelse
AMU

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Omsorg for personer med
demens

AMU

44327

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Omsorg, pleje og praktisk hjælp,
Covid-19

AMU

49633

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatr
i-og-fysiskpsykisk-handicap/mentalisering-i-omsorgs-ogrelationsarbejde
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdun
dervissund/akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/saarbehandlingbehandlingskraevende-saar
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/omsorg-personer-meddemens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/omsorg-pleje-og-praktiskhjaelp-covid-19

Sundhed, omsorg og personlig pleje

41687

48670

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatr
i-og-fysiskpsykisk-handicap/medvirken-ved-medicinadministration

30

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdun
dervissund/akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/saarbehandlingbehandlingskraevende-saar
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-1

30
44859

Link

3
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Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Opsporing og omsorg ved dysfagi AMU

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Personer med demens,
sygdomskendskab

AMU

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Praktisk hjælp til ældre

AMU

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Professionel praksis

30

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Prøv dig selv af som ferievikar
indenfor social- og
sundhedsområdet
Pædagogik og kommunikation

Videregående
uddannelse
Private/særlige
forløb
Videregående
uddannelse
AMU

30
40999

5

40125

2

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

Pædagogiske metoder i
ældreplejen

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Rehabilitering som arbejdsform

AMU

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Samarbejde med pårørende

AMU

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Samenhængende forløb

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Selvstændigt arbejde med
rehabilitering

Videregående
uddannelse
AMU

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Socialpædagogik og psykiatri

Videregående
uddannelse

47683

42673

42690

2

5

15

30

45602

3

30
40127

3

30

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/opsporing-og-omsorg-veddysfagi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/personer-med-demenssygdomskendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/praktisk-hjaelp-til-aeldre
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdun
dervissund/akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdun
dervissund/akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/paedagogiske-metoder-iaeldreplejen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/rehabilitering-somarbejdsform
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/samarbejde-medpaaroerende
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdun
dervissund/akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/selvstaendigt-arbejde-medrehabilitering
10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdun
dervissund/akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis
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Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

43461

3

AMU

40878

3

AMU

46874

5

Link

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sårbehandling,
behandlingskrævende sår

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/saarbehandlingbehandlingskraevende-saar
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/saarpleje-medvirken-vedsaarpleje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplejesygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/tidlig-opsporing-afsygdomstegn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-grund-ogspecialiseringskursus-tank-kl-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/adrgrundkursus-vejtransp-af-farl-gods-i-emb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetitiongrundkursus
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetitiongrundkursus-klasse-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetitiongrundkursus-tank-klasse-1
https://www.ug.dk/search/49627

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sårpleje, medvirken ved sårpleje

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

ADR Grund- og
AMU
Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

47696

5,4

0

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

ADR Grundkursus - Vejtransp. af
farl. gods i emb.

AMU

47694

3

0

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus

AMU

47706

1,7

0

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus +
Klasse 1

AMU

47707

2,3

0

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus +
Tank + Klasse 1

AMU

47716

3,3

0

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

Ajourføring for kranførere

AMU

49627

2

0

Ajourføring for stykgods- og
distributionschauffør
Ajourføring for
turistbuschauffører

AMU

48611

2

0 https://www.ug.dk/search/48611

AMU

48618

2

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

Ajuorføring Bus OST/Flex

AMU

48619

2

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/national-og-international-personbefordringmed-bus/ajourfoering-turistbuschauffoerer
0 https://www.ug.dk/search/4869

Befordring af fysisk handicappede AMU
passagerer

48105

2

0 https://www.ug.dk/search/48105
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Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

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

Befordring af sygdoms- og
alderssvækkede pas.
Efteruddannelse for
varebilschauffører
Enhedslaster

AMU

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

48104

2

0 https://www.ug.dk/search/48104

AMU

48851

2

0 https://www.ug.dk/search/48851

AMU

45077

5

EU-efteruddannelse for
buschauffører - obl. del
EU-Efteruddannelse for
godschauffører - oblig. del

AMU

48616

2

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/enhedslaster
0 https://www.ug.dk/search/4866

AMU

48660

3

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/eu-eft-0

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

Godstransport med lastbil

AMU

47854

30

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/godstr-0

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

Grundlæggende kvalifikation for AMU
varebilschauffør
Introduktion til offentlig
AMU
servicetrafik
Kvalifikation til persontransport i AMU
mindre køretøj

48850

3

0 https://www.ug.dk/search/48850

47874

1

0 https://www.ug.dk/search/47874

48652

10

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

Køre- og hviletidsregler

AMU

44722

1

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

Køreteknik for erhvervschauffører AMU
- ajourføring

48466

1

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/vejgodstransport/koereteknik-ajourfoering

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

Kørsel med modulvogntog

AMU

40457

2

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

Kørsel med sættevogn

AMU

31863

5

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/vejgodstransport/koersel-medmodulvogntog
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/vejgodstransport/koersel-med-saettevogn

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

Kørsel med vogntog, kategori C/E AMU

45114

20

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

Kørsel med vogntog, kategori D/E AMU

45311

10

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/personbefordring-medtaxi/personbefordring-med-taxi
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/vejgodstransport/koere-og-hviletidsregler

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/koerselmed-vogntog-kategori-ce
0 https://www.ug.dk/search/45311

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

Lagerindretning og lagerarbejde

AMU

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

Lagerstyring med it

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

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

45074

3

AMU

46939

3

Lagerstyring med it grundlæggende funktioner
Lagerstyring med it - udvidede
funktioner
Lagerøkonomi

AMU

47894

5

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerindretningog-lagerarbejde
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-medit
0 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-47894

AMU

44759

5

0 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-44759

AMU

40967

5

0 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-40967

Lastsikring og stuvning af gods

AMU

45310

3

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

Logistik og samarbejde

AMU

45097

5

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/vejgodstransport/lastsikring-og-stuvning-afgods
0 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-45097

Manuel lagerstyring

AMU

46894

2

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

Manøvrering gaffeltruck, stabler
og færdselslære

AMU

43393

3

Transport, post, lager- og
maskinførerarbejde

Mobile kraner >30 tm - med
ballast

AMU

48645

15

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

Mobile kraner >30 tonsmeter

AMU

48646

10

Mobile kraner >8-30 tm_med
integreret kranbasis
Opbevaring og forsendelse af
farligt gods

AMU

48644

10

AMU

46946

5

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

Personbefordring med bus

AMU

40531

30

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker AMU

42851

1

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/manuellagerstyring
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/manoevreringgaffeltruck-stabler-og-faerdselslaere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/mobilkran/mobile-kraner-30-tm-medballast
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/lastbilkran/mobile-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/lastbilkran/mobile-kraner-30-tonsmeter
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/opbevaring-ogforsendelse-af-farligt-gods
0 https://www.ug.dk/search/40531
0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/vejgodstransport/sikker-adfaerd-nularbejdsulykker

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

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

Sikkerhedsuddannelse ved farligt AMU
gods
AMU
Stregkoder og håndterminaler

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

45259

1

0 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-45259

44770

2

0 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-44770

Udvidelse kran D til Mob. kraner > AMU
30 tonsmeter

48672

10

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

Udvidelse kran D til Mob. kraner > AMU
30 tonsmeter
Udvidelse kran E til Mob. kraner AMU
>30 tonsmeter
Uheldforebyggelse for
AMU
erhvervschauffører

48647

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/lastbilkran/udvidelse-kran-d-til-mob-kraner30-tonsmeter
0 https://www.ug.dk/search/48647

48648

5

0 https://www.ug.dk/search/48648

40065

1

Træ, møbel, glas og keramik

3D kant - og overfladebehandling AMU
på CNC, træ

48859

5

Træ, møbel, glas og keramik

Bearbejdning på dobbelttapper

AMU

44400

5

Træ, møbel, glas og keramik

Bearbejdning på kehlemaskiner,
træ

AMU

48855

5

0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/transporterhvervene/vejgodstransport/uheldforebyggelseerhvervschauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/3d-kant-og-overfladebehandling-paacnctrae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/bearbejdning-paa-dobbelttapper
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/bearbejdning-paa-kehlemaskiner-trae

Træ, møbel, glas og keramik

CNC - programmering fra CAD til
CAM 2D

AMU

44257

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/cnc-programmering-fra-cad-til-cam-2d

Træ, møbel, glas og keramik

CNC - styret overfræser,
maskinlære, træ

AMU

44727

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/cnc-styret-overfraeser-maskinlaeretrae

Træ, møbel, glas og keramik

Elektronisk tegnekursus i CAD

AMU

44897

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/tegningsfremstilling-i-cad-traeindustri

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel

Træ, møbel, glas og keramik

Fremstilling af CNC-programmer i AMU
ISO-koder træ

Træ, møbel, glas og keramik

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

48559

4

Indvendige trapper, beregning og AMU
vedligeholdelse

44576

3

Træ, møbel, glas og keramik

Kantlimer, opstilling og betjening AMU

48856

3

Træ, møbel, glas og keramik

Limteknikfor træ, manuelt
spændeudstyr

AMU

44904

3

Træ, møbel, glas og keramik

Maskinelle møbel-og
bygningssamlinger

AMU

48861

5

Træ, møbel, glas og keramik

Måleteknik fra tegning til produkt AMU
i træindustrien

40274

2

Træ, møbel, glas og keramik

Optimering af processer på CNC
overfræser
Overfladebehandling af vinduer
og døre

AMU

48865

5

AMU

48853

3

Træ, møbel, glas og keramik

Overfladebehandling
møbelproduktion

AMU

48852

3

Træ, møbel, glas og keramik

Parametrisk CNC-programmering, AMU
træ

48558

5

Træ, møbel, glas og keramik

Pladematerialer, lim og finer

44228

2

Træ, møbel, glas og keramik

AMU

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/fremstilling-af-cnc-programmer-i-isokoder-trae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/indvendige-trapper-beregning-ogvedligeholdelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikata-4
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/limteknik-trae-manuelt-spaendeudstyr
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/maskinelle-moebel-ogbygningssamlinger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/maaleteknik-fra-tegning-til-produkt-itraeindustrien
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikata-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/overfladebehandling-af-vinduer-ogdoere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/overfladebehandlingmoebelporoduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/parametrisk-cnc-programmering-trae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/pladematerialer-lim-og-finer

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2021

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 15. marts 2021
Erhvervsgruppe
Træ, møbel, glas og keramik

Uddannelsesforløb / Kursusnavn
Type uddannelse
/ Kursustitel
Produktionsoptimering for
operatører v.h.a. Lean
Skafteværktøjer, træindustri

AMU

Træ, møbel, glas og keramik

Tegningsforståelse i træ-og
møbelindustri

Kursuskode (AMUkode/modulnr.Ect.
)

Varighed dage

Antal
ECTS

Link

40658

1

https://www.ug.dk/search/40658

AMU

44898

1

AMU

48857

5

Træ, møbel, glas og keramik

Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ AMU
1

48411

5

Træ, møbel, glas og keramik

48860

5

Træ, møbel, glas og keramik

Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ AMU
2
Trapper - fremstilling af trapper AMU

40554

2

Træ, møbel, glas og keramik

Værktøjer i træindustrien

48858

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/skaftevaerktoejer-traeindustri
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/tegningsforstaaelse-i-trae-ogmoebelindustri
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/tegningsfremstilling-i-3d-cad-trae-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikata-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/trapper-fremstilling-af-trapper
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu
/traeetsuddannelser/moebelproduktion-halvfabrikatabygningskomponenter-mv/vaerktoejer-i-traeindustrien

Træ, møbel, glas og keramik

AMU

