Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2019

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang i den erhvervsgruppe, det har størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper på listen.
Opdateret: 29.3.2019

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Akademisk arbejde

AutoCad

Private/særlige forløb

Akademisk arbejde

Brugervenlighed og grafisk design
(modul, akademiuddannelsen i
informationsteknologi)

Akademiuddannelse

40

Akademisk arbejde

Cloud

Akademiuddannelse

25

Akademisk arbejde

Digital markedsføring, særligt
tilrettelagt forløb

Private/særlige forløb

Akademisk arbejde

Google certificeret manager

Akademiuddannelse

60

10 https://www.ucn.dk/kurser-og-

Akademisk arbejde

Google certified manager

Private/særlige forløb

60

10

Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

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

8
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10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Skab succesfuld digital brugeroplevelse
nelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/brugervenlighed-oggrafisk-design-akademiuddannelsen-iinformationsteknologi

5 https://www.ucn.dk/kurser-og-

videreuddannelser/akademiuddannelser/informa
tionsteknologi/cloud?searchUrl=https:%2F%2Fw
ww.ucn.dk%2Fkurser-ogvidereuddannelser%3Fstep%3Dsearch%26term%
3DCloud%26searchType%3Dcourses

fx informationsarkitektur,
brugerundersøgelse og brugertest,
herunder internationalt anerkendte
certificering Certified Professional for
Usability and User Experience –
foundation level (CPUX-F)

Cloudbaseret databehandling indebærer
levering af databehandlingstjenester –
servere, lager, databaser, netværk,
software, analyser – via internettet .
Formålet er at afmystificere den
grundlæggende terminologi og de
grundlæggende koncepter i
cloudbaseret databehandling. Du bliver i
stand til at foretage valg af teknologisk
platform og indgå i strategiske
overvejelser i forhold til placering af
data.

10 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- kompetencer inden for strategiske,
liste/

taktiske og operationelle
markedsføringsopgaver, samt
håndtering af digitaliseringen af salg og
markedsførings

Digital strategi, implementering og
videreuddannelser/uddannelse-for-ledige/google- optimering af Google AdWords
annoncering og professionel og
certificeretmanager?searchUrl=https:%2F%2Fwww.ucn.dk målrettet arbejde med SEO, Analytics og
sociale medier.
%2Fkurser-ogvidereuddannelser%3Fstep%3Ddirections%26dire
ction%3Duddannelseforledige%26directionName
%3DUddannelse%2520for%2520ledige%26direct
ionId%3D210507
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Uddannelsen giver dig kompetencer til
liste/
ansættelse som fx Marketing Manager,
Marketing Coordinator og E-commerce
Manager

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Akademisk arbejde

Internet of things, IOT

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

Inventor

Private/særlige forløb

Akademisk arbejde

It-sikkerhed

Akademiuddannelse

25

5

Akademisk arbejde

It-sikkerhed videregående

Akademiuddannelse

25

5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Modulet giver dig en række

Akademisk arbejde

Kommunikation i praksis

Akademiuddannelse

40

Akademisk arbejde

MS Microsoft dynamics NAV

Private/særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Potentiel in Action, Add Value

Private/særlige forløb

77

Akademisk arbejde

Prince2

Private/særlige forløb

30

Antal ECTS
40

Link
10 https://www.ucn.dk/kurser-og-

videreuddannelser/akademiuddannelser/informa
tionsteknologi/internet-ofthings?searchUrl=https:%2F%2Fwww.ucn.dk%2F
kurser-ogvidereuddannelser%3Fstep%3Dsearch%26term%
3DInternet%2520of%2520things%26searchType
%3Dcourses

6
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Beskrivelse af
kursus
Internet of Things arbejder med
embedded hardware og software, der
kan kommunikere indbyrdes om at løse
en fælles opgave og med internettet for
at opsamle og anvende data. Derudover
arbejdes der med etiske dilemmaer, og
lovgivning omkring persondata,
herunder sikkerhed. Sensorer og
aktuatorer, Signalbehandling,
Protokoller og sikkerhed,
Programmering af single board,
computer, Sammenhæng mellem
dataopsamling, cloud, etik og lovgivning,
Forretningsforståelse og arkitektur.

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Kurset sætter dig i stand til at fremstille
simple 3D enkeltdele
liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Modulets formål er at introducere til
grundlæggende begreber og terminologi
nelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/it-sikkerhedinden for it-sikkerhed, herunder især
kernebegreber som fortrolighed,
akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
integritet og tilgængelighed. Modulet
kvalificerer dig til at kunne arbejde med
og indgå i drøftelser vedrørende
strategier, politikker og procedurer for itsikkerhed. Du vil også lære om den nye
persondataforordning og de nyeste
retningslinjer for håndtering af
personfølsomme data.

nelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/videregaaende-itsikkerhed-akademiuddannelsen-iinformationsteknologi

kryptografiske standardværktøjer, og du
lærer at anvende standardsystemer til
sikring af netværk. Kryptografiske
principper og kryptografi i praksis,
Symmetrisk og asymmetrisk, kryptografi,
Nøglehåndtering, Autentificering,
Certifikater, Firewalls, IDS/IDPS, Offensiv
it-sikkerhed, Netværkssikkerhed, både
kablede og trådløse.

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Få evner og værktøjer til at arbejde
nelser/merkantil/akademiuddannelsen-ikommunikation-og-formidling/kommunikation-ipraksis-akademiuddannelsen-i-kommunikationog-formidling

professionelt med kommunikative
opgaver. Planlægning og gennemførelse
af kommunikationsopgaver og strategier

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- regnskab, bogføring og økonomi i
Navision C5 og Excel
liste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- PoA cases på virksomheder bringer
liste/
dimittender i job og bygger bro mellem
ledige og virksomheder
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- til ledige med erfaring inden for IT,
liste/
projekter, salg, marketing, produktion
og administration.

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Akademisk arbejde

Programmering

Akademiuddannelse

25

5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Målet er, at du kan udarbejde

Akademisk arbejde

Programmering af mobile enheder

Akademiuddannelse

25

5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Du får kendskab til styresystemer til

Akademisk arbejde

Programmering videregående

Akademiuddannelse

40

10 https://www.ucn.dk/kurser-og-

Akademisk arbejde

Projektledelse (Diplom i offentlig
forvaltning og administration

Diplomuddannelse

50

10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddanne Lær at planlægge og gennemføre

Akademisk arbejde

Projektledelse og Prince2

Akademiuddannelse

43

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Projektledelse giver værktøjer til at lede

Akademisk arbejde

Revit

Private/særlige forløb

4

Akademisk arbejde

SAP

Private/særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Scrum-Agile

Akademiuddannelse

30
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Antal ECTS

Link
nelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/programmeringakademiuddannelsen-i-informationsteknologi

Beskrivelse af
kursus
programmer til løsning af simple
problemstillinger, at du bliver fortrolig
med udvalgte programbiblioteker, og at
du kan anvende det udviklingsmiljø, der
er knyttet til det valgte
programmeringssprog.

nelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-imobile enheder, og du lærer at udvikle
informationsteknologi/programmering-af-mobile- simple webapplikationer eller native
applikationer til mobile enheder.
enheder-akademiuddannelsen-iUdvikling af applikationer til mobile
informationsteknologi
enheder – dedikerede klienter og
webapplikationer. Forbindelse mellem
mobil applikation og bagvedliggende
systemer Konsekvensvurdering ved
teknologivalg.

videreuddannelser/akademiuddannelser/informa
tionsteknologi/videreg%C3%A5endeprogrammering?searchUrl=https:%2F%2Fwww.u
cn.dk%2Fkurser-ogvidereuddannelser%3Fstep%3Dsearch%26term%
3DProgrammering%2520videreg%25C3%25A5en
de%26searchType%3Dcourses

lser/socialogsamfund/offentlig-forvaltning-ogadministration

Du bliver fortrolig med fundamentale
algoritmer og datastrukturer og klædt
på til at kunne anvende mønstre og
skabeloner i programudvikling. Du får
styr på lagdelte arkitekturer og er i stand
til at anvende det valgte
programmeringssprog til at realisere
algoritmer, skabeloner, centrale
designmønstre, abstraktioner og
datastrukturer.
udviklingsprojekter.Få redskaber til:
indhold, type, forløb, kommunikation,
rojektledelse og -styring og -organisering

nelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iprojekter på en effektiv måde, giver
innovation-produkt-og-produktion/projektledelse- teoretiske ballast med teori og metoder.
Du får praktiske redskaber
akademiuddannelsen-i-innovation-produkt-ogledelsesmæssige problemer fra
produktion
hverdagen. PRINCE2projektstyringsmetoden giver en
Certificering i Prince2 Foundation og
Practionær.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- gennemgang af de grundlæggende
liste/
funktioner og muligheder i Revit
Architecture
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- SAP på en effektiv og professionel måde.
liste/
Hvad enten du ønsker at få kendskab til
anvendelse indenfor økonomi,
regnskab, salg, indkøb eller lager
Projektledelse med scrum eller agile
metoder

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Akademisk arbejde

Social Media manager

Private/særlige forløb

Akademisk arbejde

Sociale medier

Akademiuddannelse

30

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Professionelt arbejde med de sociale

Akademisk arbejde

Systemdrift

Akademiuddannelse

40

10

Akademisk arbejde

Systemdrift videregående

Akademiuddannelse

40

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan På modulet lærer du at anvende:

Akademisk arbejde

Video kommunikation og
markedsføring

Private/særlige forløb

Akademisk arbejde

Videokommunikation

Akademiuddannelse

Bygge og anlæg

Ydervæg, udførelse af beklædninger

AMU

Antal ECTS
8

6
20

40052
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0,5

Link

Beskrivelse af
kursus

10 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Kurset er målrettet alle der interesserer
liste/

sig for online marketing og sociale
medier, herunder medarbejdere der
arbejder med eller skal til at arbejde
med virksomhedens brug af sociale
medier

medier. Udarbejdelse og udførelse af
strategi for og indhold på
virksomhedens sociale medier, herunder
værktøjer til planlægning og måling af
effekt
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Modulet kvalificerer dig til at kunne
nelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-itilrettelægge og administrere
systemadministrationsprocesser på
informationsteknologi/systemdriftsystematisk vis. Der arbejdes med
akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
Serveropsætning og -konfiguration,
Ændringsstyring, It-procedurer,
politikker og -strategier, Directory
services, Logning, Brugeruddannelse,
Adgangskontrol, It-kontrakter,
Automatisering og scripting, Backup,
Virtualisering.
nelser/merkantil/akademiuddannelsen-ikommunikation-og-formidling

nelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/videregaaendesystemdrift-akademiuddannelsen-iinformationsteknologi

værktøjer til opsætning og drift af
servere, standardværktøjer til politikker,
sikring af dokumenter, opdateringer
samt filservices, dynamiske
adgangspolitikker og cacheværktøjer.
Netværkspolitikker og digitale
certifikater, VPN, Routning,
Networkpolicy services, Administration
af fil services, Server, administration,
optering og håndtering, Performance
optimering, Network services, Failover,
cluster, replica, backup og recovery.

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Videokommunikation - lær at producere
liste/
video til digitale medier

5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Grundlæggende elementer til at
nelser/merkantil/akademiuddannelsen-ikommunikation-og-formidling

producere video til professionelt online
brug på hjemmesider, blogs og de
sociale medier. Kompetencer til at
planlægge, optage, redigere, distribuere
og markedsføre videoen til de sociale
medier og hjemmesiden

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge- Byggeoperatør
og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/ydervaegge-udfoerelse-afbeklaedninger

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Undertag, montering af faste
undertage (Byggerioperatør)

AMU

40053

2

Bygge og anlæg

Undertage - montering af banevarer

AMU

40055

1

Bygge og anlæg

Teleskoplæsser med gafler - betjening AMU

40073

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anven
delse-af-entreprenoermateriel/kranbasisteleskoplaesser-m-kranloeft-over-8-tm

Bygge og anlæg

Sikkerhed ved udv. Arbejde med
asbestmaterialer

AMU

40085

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedriv
ning-og-affaldshaandtering/sikkerhed-ved-udvarbejde-med-asbestmaterialer

Bygge og anlæg

Fuger, fugning ved vinduer og døre
(Byggerioperatør)

AMU

40163

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fugerfugning-ved-vinduer-og-doere

Bygge og anlæg

Vægbeklædning, buet gips

AMU

40243

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge- Byggeoperatør
og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/vaegbeklaedning-buet-gips

Bygge og anlæg

CAD 2D på byggepladsen, Allround
Byggepladshåndværker +
Byggerioperatør

AMU

40340

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla Byggeoperatør
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/cad-2d-paa-byggepladsen

Bygge og anlæg

Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed
på byggepladsen (Byggerioperatør)

AMU

40349

2

Bygge og anlæg

Indervægge - udførelse af
beklædninger

AMU

40355

3

Bygge og anlæg

Fuger, udfyldning med acryl
fugemasse (Byggerioperatør)

AMU

40356

0,5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/arbmiljoe-sikkerhed-og-sundhed-paabyggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/indervaegge-udfoerelse-afbeklaedninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fugerudfyldning-med-acrylfugemasse

Bygge og anlæg

Vægkonstruktion, opstilling af
letbeton (Byggerioperatør)

AMU

40361

1

Bygge og anlæg

Vægkonstruktion, opstilling af
vægskeletter (Byggerioperatør)

AMU

40362

1
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Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/undertage-montering-af-fasteundertage
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/undertage-montering-af-banevarer

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/vaegkonstruktion-opstilling-afletbeton
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/vaegkonstruktion-opstilling-afvaegskeletter

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Bygge og anlæg

It i byggeprocessen

AMU

40463

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla
egning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/iti-byggeprocessen-udfoerende

Bygge og anlæg

Tagvindue og solfanger, montering i
tag (Byggerioperatør)

AMU

40542

1

Bygge og anlæg

Trapper - fremstilling af trapper

AMU

40554

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/tagvindue-og-solfanger-montering-itag
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/trapperfremstilling-af-trapper

Bygge og anlæg

Vinduer, dør og skydedør, monterng
og justering

AMU

40565

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge- Byggeoperatør
og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/vinduedoer-og-skydedoer-montering-og-justering

Bygge og anlæg

Gulve - konstruktioner i træ og stål

AMU

40566

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge- Byggeoperatør
og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/gulvekonstruktioner-i-trae-og-staal

Bygge og anlæg

Isolering, energirigtige løsninger

AMU

40611

3

Bygge og anlæg

Isolering – mursamlinger iht
isoleringskrav

AMU

40614

3

Bygge og anlæg

Maritim El

AMU

40651

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge- Byggeoperatør
og-anlaegsopgaver-i-tungerematerialer/isolering-energirigtige-loesninger-vedisolering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-tungerematerialer/isolering-mursamlinger-ihtisoleringskrav
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/opbygningog-drift-af-offshore-installationer/maritim-eldokumentation-og-maaleinstrumenter

Bygge og anlæg

Kvalitetssikring og dokumentation i
bygge og anlæg

AMU

40687

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla Byggeoperatør
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/kvalitetssikring-og-dokumentation-ibygge-anlaeg

Bygge og anlæg

Bygningsreglement,
AMU
konstruktion/fugt/brand/klima/energi

40688

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla Byggeoperatør
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/bygningsreglementkonstrfugtbrandklimaenergi

Bygge og anlæg

Byggerioperatør 1 og 2 - Glas håndtering af glas på byggepladsen

AMU

40740

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/konstr
uktion-og-montage-med-glas-og-aluminium/glashaandtering-af-glas-paa-byggepladsen

Bygge og anlæg

Køleteknik, klargøring og
idriftsættelse

AMU

40855

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/koeleautomatik-og-varmepumper/koeleteknikklargoering-og-idriftsaettelse
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Fokus på kvalitet i bygge- og
anlægsbranchen (Byggerioperatør)

AMU

40899

2

Bygge og anlæg

Anvendelse af mørteltyper til
murværk og puds (Byggerioperatør)

AMU

40905

1

Bygge og anlæg

Tyndpudsede overflader med eget
fremstillet mørtel

AMU

40997

2

Bygge og anlæg

Projektforståelse Bygge og anlæg

AMU

41949

3

Bygge og anlæg

Svejsning af rørsystemer i plast

AMU

41981

10

Bygge og anlæg

Malebehandlinger på betonoverflader AMU

42836

15

Bygge og anlæg

Termografering af bygninger

AMU

42879

30

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge- Byggeoperatør
og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/termografering-af-bygninger

Bygge og anlæg

PCB håndtering, fjernelse og
bortskaffelse

AMU

42905

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge- Byggeoperatør
og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/pcbhaandtering-fjernelse-og-bortskaffelse

Bygge og anlæg

Opstart af bygge og anlægsprojekter
(Byggerioperatør)

AMU

43577

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla Byggeoperatør
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/opstart-af-bygge-og-anlaegsprojekter

Bygge og anlæg

Planlægningsmetoder i bygge og
anlæg (Byggerioperatør)

AMU

43578

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla Byggeoperatør
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/planlaegningsmetoder-i-bygge-oganlaegsbranchen

Bygge og anlæg

Kommunikation og
samarbejdsmetoder på byggeplads
(Byggerioperatør)

AMU

43748

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla Byggeoperatør
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/kommunikations-og-samarbejdsmetoderpaa-byggeplads
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Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/fokus-paa-kvalitet-i-bygge-oganlaegsbranchen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-tungerematerialer/anvendelse-af-moerteltyper-tilmurvaerk-og-puds
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-tungerematerialer/tyndpudsede-overflader-egenfremstillet-moertel
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/projektforstaaelse-bygge-og-anlaeg

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/vvs-installationer-og-vedvarendeenergiloesninger/svejsning-af-roersystemer-iplast
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygni
ngs-og-automaling-samt-skilteproduktionmv/malebehandlinger-paa-betonoverflader

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Bygge og anlæg

Byggelogistik

AMU

43749

10

Bygge og anlæg

Systemstilladser - opstilling mv.

AMU

44004

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stillad
smontage/systemstilladser-0

Bygge og anlæg

PLC Grundlæggende styringsteknik

AMU

44017

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-oganlaeg/grundlaeggende-styringsteknik

Bygge og anlæg

Sikringsanlæg, opsætning af signal og AMU
Datatransmission

44042

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/sikrings-og-alarmteknik/sikringsanlaegopsaetaf-signal-og-datatransmission

Bygge og anlæg

Sikringsanlæg, opsætning af
adresserbare AIA anlæg

AMU

44046

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/sikrings-og-alarmteknik/sikringsanlaeg-opsaetnaf-adresserbare-aia-anlaeg

Bygge og anlæg

Tagbeklædning

AMU

44449

1

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Bygge og anlæg

Anvendelse af faldsikringsudstyr

AMU

44465

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/tagbeklaedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stillad
smontage/anvendelse-af-faldsikringsudstyr

Bygge og anlæg

Betjening af gummihjulslæssere

AMU

44487

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anven
delse-af-entreprenoermateriel/betjening-afgummihjulslaessere

Deltagerne kan betjene
gummihjulslæssere i
forbindelse med udførelse af læsse- og
planeringsopgaver indenfor bygge- og
anlægsområdet.

Bygge og anlæg

Betjening af minigravere og
minilæssere

AMU

44490

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anven
delse-af-entreprenoermateriel/betjening-afminigravere-og-minilaessere

Deltagerne skal til brug for arbejde
inden for anlægsområdet lære at
betjene samt passe og vedligeholde
minigrave- og minilæssemaskiner, samt
lære at inddrage kvalitetssikring,
sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø
som en naturlig del af arbejdet

Bygge og anlæg

Automatiske anlæg, el-lære og
relæteknik

AMU

44647

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-ellaere-og-relaeteknik

Bygge og anlæg

Elintroduktion for maskinoperatører, AMU
el-lære

44648

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/el-introduktionmaskinreparatoerer-el-laere

Bygge og anlæg

Overfladebehandling med kalkning af AMU
murværk

44670

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygni
ngs-og-automaling-samt-skilteproduktionmv/overfladebehandling-med-kalkning-afmurvaerk
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla Byggeoperatør
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/byggepladslogistik

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Bygge og anlæg

Sikringsanlæg Projektering

AMU

44753

3

Bygge og anlæg

Formbygning til betonstøbning - enkle AMU
løsninger

44791

5

Bygge og anlæg

Montering af betonelementer

AMU

44814

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/betonog-montagebyggeri/montering-afbetonelementer

Bygge og anlæg

Brandforanstaltninger ved
tagdækkerarbejde

AMU

45140

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagda Byggeoperatør
ekning-olign-med-tagpap-membraner-ogfolier/brandforanstaltninger-vedtagdaekkerarbejde

Bygge og anlæg

Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj

AMU

45141

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/brandforanstaltninger-vgnistproducerende-vaerktoej

Bygge og anlæg

Armering - udarbejdelse af klippe- og AMU
bukkelister

45159

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/betonog-montagebyggeri/armering-udarbejdelse-afklippe-og-bukkelister

Bygge og anlæg

Armering - anv. af elektriske klippe/bukkemask.

AMU

45160

2

Bygge og anlæg

Slap armering - udførelse af enkle
opgaver

AMU

45161

3
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Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/sikrings-og-alarmteknik/sikringsanlaegprojektering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/indust
riel-fremstilling-af-betonvarerelementer/formbygning-til-betonstoebning-enkleloesninger

Beskrivelse af
kursus

Deltagerne kan fremstille, om- og
opstille samt
reparere enkle træforme til
betonstøbning på baggrund af viden om
forskallingsteori og geometri, samt
opstille enkle stålforme.
Deltagerne kan montere
facadeelementer,
vægelementer, søjler, bjælker, trapper
og reposer i beton i samarbejde med
andre og på sikkerheds- og
kvalitetsmæssig forsvarlig vis.

Deltageren kan udføre varmt arbejde
med gnistproducerende værktøj
brandteknisk korrekt samt vurdere de
mulige farer og de
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
tages ved udførelse af varmt arbejde.

Deltagerne kan selvstændigt udarbejde
klippe- og bukkelister
til fremstilling af armering, og
selvstændigt planlægge en
armeringsopgaves gennemførelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltagerne kan udføre klipning af jern
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton- med elklipper, bukning af jern med
og-montagebyggeri/armering-anv-af-elektriske- håndbukker
og bukning af jern med elbukker ud fra
klippe-bukkemask
foreliggende bukkelister, samt viden om
normer for bukkeskivediameter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/betonog-montagebyggeri/slap-armering-udfoerelse-afenkle-opgaver

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

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Slap armering - udførelse af specielle AMU
opgaver

45162

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/betonog-montagebyggeri/slap-armering-udfoerelse-afspecielle-opgaver

Deltagerne kan på baggrund af
bukkelister og armeringstegninger,
udføre komplicerede og specielle
armeringsopgaver samt vurdere om
armeringens placering m.m. opfylder de
krav som tegninger og normer
foreskriver.

Bygge og anlæg

Forskalling - udførelse af enkle
løsninger

AMU

45163

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/betonog-montagebyggeri/forskalling-udfoerelse-afenkle-loesninger

Deltagerne kan foretage
materialeopmålinger og fremstille
traditionel forskalling
til normalt forekommende
forskallingsopgaver inden for
betonkonstruktioner med baggrund i
viden om betontryk samt diagrammer
og tabeller til bestemmelse af
trædimensioner m.v.

Bygge og anlæg

Forskalling - udførelse af specielle
løsnigner

AMU

45164

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/betonog-montagebyggeri/forskalling-udfoerelse-afspecielle-loesninger

Bygge og anlæg

Systemforskalling - opstilling af
vægforskalling

AMU

45166

3

Bygge og anlæg

Bygningsreglement anvendelse,
Allround Byggepladshåndværker +
Byggerioperatør

AMU

45420

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i 'Byggepladshåndværker'
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla og/eller Byggeoperatør
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/bygningsreglementet-anvendelse

Bygge og anlæg

Armering - placering af
indstøbningsdele

AMU

45529

3

Bygge og anlæg

Anvendelse af bygge- og
anlægstegninger

AMU

45542

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/indust
riel-fremstilling-af-betonvarerelementer/armering-placering-afindstoebningsdele
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/anvendelse-af-bygge-oganlaegstegninger

Bygge og anlæg

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. AMU

45566

1
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Antal ECTS

Link

Deltagerne kan planlægge og udføre
avancerede
forskallingsopgaver til specielle
betonkonstruktioner f.eks. trappe,
søjle/bjælke og dæk.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltagerne kan anvende forskellige
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton- former
og-montagebyggeri/systemforskalling-opstilling- for systemforskalling til opstilling af
vægforskalling samt vurdere
af-vaegforskalling
forskallingsmaterialets anvendelighed til
bestemte opgaver.

Deltagerne kan udføre armering af
betonelementer,
samt placere og forankre
indstøbningsdele korrekt.
Deltagerne kan anvende
tegningsmateriale med
tilhørende beskrivelser inden for byggeog anlægsområdet som grundlag for
udførelse af deres arbejde og på
baggrund af viden om tegningernes
opbygning og udformning.

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

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Bygge og anlæg

Udstøbning af byggepladsbeton

AMU

45739

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/betonog-montagebyggeri/udstoebning-afbyggepladsbeton

Bygge og anlæg

Vejbygning - bygning af fortovsarealer AMU

45775

4

Bygge og anlæg

Asbest

AMU

45845

6

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltagerne kan med projektmateriale
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlae som
gsarbejder/vejbygning-bygning-af-fortovsarealer grundlag medvirke ved bygning af
fortovsarealer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedriv
ning-og-affaldshaandtering/sikkerhed-vedarbejde-med-asbestholdige-materialer

Bygge og anlæg

Radonsikring i byggeriet

AMU

45888

30

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planla
egning-styring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/radonsikring-i-byggeriet

Bygge og anlæg

Porebeton opstilling af plader og
blokke

AMU

45893

4

Bygge og anlæg

Vægkonstruktioner, montering af
massive træelementer

AMU

45916

1

Bygge og anlæg

Udvendig isolering - Sokkel og
tilslutning

AMU

46670

2

Bygge og anlæg

Udvendig isolering på tungt underlag AMU

46672

3

Bygge og anlæg

Armeret håndpuds

AMU

46674

1

Bygge og anlæg

Slut- og tyndpudser på armeret
grundpuds

AMU

46676

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-tungerematerialer/porebeton-montage-af-plader-ogblokke
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/vaegkonstruktioner-mont-af-massivetraeelementer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-tungerematerialer/udvendig-isolering-sokkel-ogtilslutning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-tungerematerialer/udvendig-isolering-paa-tungtunderlag
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-tungerematerialer/armeret-haandpuds
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-tungere-materialer/slut-ogtyndpudser-paa-armeret-grundpuds

Bygge og anlæg

Malerassistent - Malerens håndtering AMU
af skimmelvækst

46680

16

Bygge og anlæg

Tagkonstruktioner, opstilling af
afstivning af spær

46814

0,5

AMU
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus
Deltagerne kan, iht. gældende regler,
foretage korrekt modtagekontrol,
udstøbning, bearbejdning og
efterbehandling af konstruktionsbeton,
herunder selvkompakterende
konstruktionsbeton, på byggepladsen.

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygni
ngs-og-automaling-samt-skilteproduktionmv/malerens-haandtering-af-skimmelvaekst-ogfugt
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge- Byggeoperatør
og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/tagkonstruktion-opstilling-ogafstivning-af-spaer

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Bygge og anlæg

Lasernivellering

AMU

46815

0,5

Bygge og anlæg

Kloakering - Arbejdsmiljø

AMU

46967

2

Bygge og anlæg

Kloakering - Dræning af bygværker

AMU

46969

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltagerne kan installere drænsystemer
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlae af
plast indenfor det kloakautoriserede
gsarbejder/kloakering-draening-af-bygvaerker
område ved anvendelse af gældende
drænnorm og tage højde for forskellige
jordbunds- og grundvandsforhold, så
fugtskader og fugtgener undgås.

Bygge og anlæg

Kloakering - Anvendelse af
lægningsbestemmelser

AMU

46970

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlae
gsarbejder/kloakering-anvendelse-aflaegningsbestemmelser

Deltagerne kan anvende gældende
lægningsbestemmelser ved udførelse
af afløbsinstallationer, således at krav til
opbygning af ledningsgrav, samt sikring
af bygninger og andre ledninger
overholdes.

Bygge og anlæg

Kloakering - Beregning af koter, fald
og rumfang

AMU

46971

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlae
gsarbejder/kloakering-beregnig-af-koter-fald-ogrumfang-mv

Deltagerne kan beregne koter, fald,
anlæg og rumfang i.f.m.
planlægning og udførelse af
afløbsinstallationer samt ledningers
længde, promillefald, positive og
negative koter, skråningers anlæg mv.

Bygge og anlæg

Kloakering - KS af afløbsinstallationer AMU

46972

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltagerne kan på baggrund af viden om
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlae autorisationslovens
gsarbejder/kloakering-ks-af-afloebsinstallationer krav til godkendte
kvalitetsstyringssystemer og den særlige
tilsynsordning for autoriserede
virksomheder udføre kvalitetssikring af
afløbsinstallationer.

Bygge og anlæg

Kloakering - Afløbsplan for
enfamiliehus

AMU

46974

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltagerne kan udarbejde afløbsplaner
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlae for enfamiliehuse,
gsarbejder/kloakering-afloebsplan-enfamiliehus herunder planlægge og projektere
afløbsanlæg for spildevand, regnvand og
omfangsdræn med afledning til offentlig
kloakforsyning

Bygge og anlæg

Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner

AMU

46975

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltagerne kan læse, tegne og redigere
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlae CAD-tegninger i sammenhæng med
projektering af afløbsinstallationer, og
gsarbejder/kloakering-cad-ifm-afloebsplaner
kan dermed bidrage med konstruktive
og relevante forslag til aktuelle
afløbsplaner. Deltagerne kan desuden
udveksle CAD-tegninger med
byggebranchens interessenter og
kolleger via mail
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Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/lasernivellering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlae
gsarbejder/kloakering-arbejdsmiljoe

Beskrivelse af
kursus
Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Deltagerne kan håndtere
arbejdsmiljøproblemer og varetage
opgaver i tilknytning til
arbejdsmiljølovens regler inden for det
kloakautoriserede område ud fra eks.
vejledninger og ved inddragelse af
arbejdsmiljøorganisationen.

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Kloakering - Udførelse af
afløbsinstallationer

AMU

46976

16

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltagerne kan udføre
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlae afløbsinstallationer i jord
i plastmaterialerne PVC, PP og PE, fra og
gsarbejder/kloakering-udfoerelse-afmed tilslutning til hovedkloak, til og med
afloebsinstallationer
gennembrydning i gulv, fundament eller
ydervæg mod jord i henhold til
gældende bygnings- og
arbejdsmiljølovgivning.

Bygge og anlæg

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

AMU

47136

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltagerne kan efterleve de
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfalt bygherrekrav
belaegninger/vejen-som-arbejdsplads-certifikat om afmærkning og sikkerhed, der stilles
i forbindelse med vejarbejder på
statsvejnettet samt vejarbejder, der er
underlagt samme regler. Deltagerne kan
udføre korrekt afmærkning af
stationære og bevægelige vejarbejder
og medvirke til at øge trafiksikkerheden
både for sig selv og kolleger som for
andre trafikanters

Bygge og anlæg

Køle, fryse, komfortanlæg
grundlæggende

AMU

47139

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/koeleautomatik-og-varmepumper/koele-frysekomfortanlaeg-grundlaeggende

Bygge og anlæg

Køle, fryse, komfortanlæg, optimering AMU
og eftersyn

47140

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/koeleautomatik-og-varmepumper/koele-frysekomfortanlaeg-optimering-og-eftersyn

Bygge og anlæg

Hårdlodning af kobber og stål til DN
13

AMU

47306

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/koeleautomatik-og-varmepumper/haardlodningaf-kobber-og-staal-til-dn13

Bygge og anlæg

Farlige stoffer i byggebranchen

AMU

47338

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedriv
ning-og-affaldshaandtering/farlige-stoffer-ibyggebranchen-fortidens-synder

Bygge og anlæg

Affaldshåndtering og sortering på
byggepladsen (Byggerioperatør)

AMU

47464

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedriv Byggeoperatør
ning-og-affaldshaandtering/affaldshaandteringog-sortering-paa-byggepladsen

Bygge og anlæg

Varmepumpeinstallation

AMU

47545

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/installation-og-service-inden-vvsomraadet/varmepumpeinstallation

Bygge og anlæg

Fugning af betonelementer

AMU

47565

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/betonog-montagebyggeri/fugning-af-betonelementer

Bygge og anlæg

Personlig sikkerhed ved arbejde med AMU
Epoxy og Isocyanater

47942

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/overfladebehandling-3
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Link

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte AMU
job

48049

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Efter uddannelsen kan deltageren
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligato medvirke aktivt til udvikling af et sikkert
risk-faelleskatalog/arbejdsmiljoe-1-i-faglaerte-og- og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
ifm. fx APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse,
ufaglaerte-job
arbejdsmiljørundering mv. og i det
daglige arbejde med arbejdsmiljø.

Bygge og anlæg

Lufttæthed ved nye bygninger

AMU

48199

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge- Byggeoperatør
og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/lufttaethed-ved-nye-boliger

Bygge og anlæg

Lufttæthed ved renovering af
ydervægge

AMU

48201

2

Bygge og anlæg

Energioptimering af
bygningskonstruktioner

AMU

48218

3

Bygge og anlæg

Elsikkerhedsloven, relevante love og
standarder

AMU

48391

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/lufttaethed-v-renovering-afydervaegge
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/byggeog-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/energioptimering-afbygningskonstruktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/bygningers-el-installationer/elsikkerhedslovenrelevante-love-og-standarder

Bygge og anlæg

Teleskoplæsser

AMU

48671

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anven
delse-af-entreprenoermateriel/teleskoplaessercertifikat

Bygge og anlæg

Varmepumper, installation og service AMU

48892

4

Bygge og anlæg

Fjernvarme introduktion

AMU

48898

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/koeleautomatik-ogvarmepumper/varmepumper-installation-ogservice
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/vvs-installationer-og-vedvarendeenergiloesninger/fjernvarme-introduktion

Bygge og anlæg

Fjernvarmeanlæg, certifikat, mindre
ejendomme

AMU

48899

7

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/vvs-installationer-og-vedvarendeenergiloesninger/fjernvarmeanlaeg-certifikatmindre-ejendomme

Bygge og anlæg

Fjernvarme, recertificering, mindre
ejendomme

AMU

48901

3

Bygge og anlæg

Opstart af varmeproducerende
gasfyrede kedelanlæg

AMU

48986

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/vvs-installationer-og-vedvarendeenergiloesninger/fjernvarme-recertificeringmindre-ejendomme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/gas-og-oliefyrede-installationer/opstart-afvarmeproducerende-gasfyrede-kedelanlaeg
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Antal ECTS

Link

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Indgår i Byggepladshåndværker og/eller
Byggeoperatør

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Bygge og anlæg

Indregulering af varmeproducerende AMU
gasfyrede kedel

48987

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/gas-og-oliefyrede-installationer/indreguleringaf-varmeproducerende-gasfyrede-kedel

Bygge og anlæg

Service og eftersyn af
varmeprod.gasfyrede kedel

AMU

48988

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/gas-og-oliefyrede-installationer/service-ogeftersyn-paa-varmeproduc-gasfyrede-kede

Bygge og anlæg

Fejlfinding og retning af varmeprod.
Gasfyrede kedel

AMU

48989

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/gas-og-oliefyrede-installationer/fejlfinding-ogretning-af-varmeprod-gasfyr-kedel

Bygge og anlæg

Certificering inden for gasområdet
under 135kW

AMU

48990

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/gas-og-oliefyrede-installationer/certificeringinden-gasomraadet-under-135-kw

Bygge og anlæg

Fejlfinding, maskinanlæg

AMU

49044

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-oganlaeg/maskinanlaeg-fejlfinding

Bygge og anlæg

Robotteknik, idriftsættelse

AMU

49051

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi
/elektrisk-automation-paa-2

Bygge og anlæg

GWO Basic safety Training

Private/særlige forløb

6

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- GWO Basic Safety Training giver
liste/
deltagerne grundlæggende viden og
færdigheder, som gør at de kan arbejde
sikkert indenfor vindmølleindustrien.

Bygge og anlæg

GWO Basic Technical Training

Private/særlige forløb

5

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- GWO Basic Technical Training kurserne
omfatter grundlæggende træning i
liste/
hydrauliske, elektriske og mekaniske
systemer i vindmøller.

Bygge og anlæg

Revit Architecture

Private/særlige forløb

30

Bygge og anlæg

Revit og AutoCad

Private/særlige forløb

30

Design, formgivning og grafisk arbejde

CAD konstruktion og redigering

AMU

46582

5

Design, formgivning og grafisk arbejde

Teknisk dokumentation af
samlingskonstruktioner

AMU

47155

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/tekniskdokumentation-i-industriel-produktion/tekniskdokumentation-af-samlingskonstruktioner

Design, formgivning og grafisk arbejde

Emnetegning i retvinklet projektion

AMU

47422

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagendemetalindustri/emnetegning-i-retvinkletprojektion
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Antal ECTS

Link

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/tekniskdokumentation-i-industriel-produktion/cadkonstruktion-og-redigering

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Design, formgivning og grafisk arbejde

Tegningsinformation og -fremstilling

AMU

47423

3

Design, formgivning og grafisk arbejde

Emnetegning i CAD, introduktion

AMU

47424

5

Design, formgivning og grafisk arbejde

Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 AMU
parter

47425

5

Design, formgivning og grafisk arbejde

Emnetegning i CAD, assembly med
mere end 4 parter

AMU

47429

5

Design, formgivning og grafisk arbejde

Emnetegning i CAD, designoptimering AMU

47430

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/emnetegning-i-caddesignoptimering

Hotel, restauration, køkken, kantine

Innovativ gastronomi i hotel og
restauration

AMU

40521

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/innovativ-gastronomi-ihotel-og-restauration

Hotel, restauration, køkken, kantine

Introduktion til brancheområdet F/I,
ServiceTrainee

AMU

40533

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligato
risk-faelleskatalog/introduktion-til-etbrancheomraade-fi

Hotel, restauration, køkken, kantine

Brød og madbrød med fibre og
fuldkorn

AMU

40781

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/broed-og-madbroed-medfibre-og-fuldkorn

Hotel, restauration, køkken, kantine

Smørrebrød nu og i fremtiden

AMU

40839

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/smoerrebroed-nu-og-ifremtiden

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kalkulationer ved gæstebetjening

AMU

40914

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/kalkulation-ved-gaestebetjening

Hotel, restauration, køkken, kantine

Præsentation af menuer

AMU

40990

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/praesentation-af-menuer
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagendemetalindustri/tegningsinformation-ogfremstilling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagendemetalindustri/emnetegning-i-cad-introduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagendemetalindustri/emnetegning-i-cad-assembly-med2-4-parter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/emnetegning-i-cadassembly-med-mere-end-4-parter

Deltageren kan forstå smørrebrødets
betydning for dansk madkultur og den
store interesse for smørrebrød, der
genoplives både i en klassisk og i en ny
fortolkning

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Hotel, restauration, køkken, kantine

Det kreative kolde køkken

AMU

42438

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/det-kreative-kolde-koekken

Hotel, restauration, køkken, kantine

Diæt og allergikost

AMU

42452

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/diaet-og-allergikost

Hotel, restauration, køkken, kantine

Mad til børn - sunde børn

AMU

42886

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/mad-til-boern-sundeboern

Hotel, restauration, køkken, kantine

Servering og gæstebetjening ved
selskaber

AMU

42911

20

Hotel, restauration, køkken, kantine

Servering af vin

AMU

42912

20

Hotel, restauration, køkken, kantine

Fremstilling og servering af kaffe,
kakao og te

AMU

43696

5

Hotel, restauration, køkken, kantine

Servering af øl, drinks & alkoholfrie
drikke

AMU

43733

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Bæredygtighed på hotel og retaurant AMU

43735

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/servering-og-gaestebetjening-vedselskaber
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/servering-af-vin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/fremstilling-og-servering-af-kaffe-kakaoog-te
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/servering-af-oel-drinks-og-alkoholfriedrikke
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/baeredygtighed-paa-hotel-restaurant

Hotel, restauration, køkken, kantine

Servering og service i restauranten

AMU

43894

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/servering-og-service-i-restauranten

Hotel, restauration, køkken, kantine

Anvendte fagudtryk for tjenere

AMU

44021

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/anvendte-fagudtryk-tjenere

Hotel, restauration, køkken, kantine

Menusammensætning

AMU

44603

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/menusammensaetning
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

Deltageren kan planlægge og tilberede
spændende, sensorisk mad til børn på
forskellige alderstrin samt anvende
gængse grundtilberedningsmetoder og
råvarer, herunder økologiske.
Deltageren kan efterleve gældende
hygiejneregler for madproduktion på
arbejdspladsen.

Deltageren kan anvende både moderne
og traditionelle metoder ved fremstilling
og servering af kaffe, kakao og te

Deltageren kan servere øl samt
gæstebetjene om de mest
forekommende ølsorter. Deltageren kan
mikse og servere de mest almindelige
drinks
Deltageren kan forstå sammenhængen
mellem ressourceforbrug og
miljøbelastning og sætte det i relation til
en virksomheds samlede økonomi

Deltageren kan sammensætte en menu
ud fra virksomhedens sortiment i
forhold til tilberedning og anretning,
farve, udseende, sæson og pris. Der
lægges vægt på madens
ernæringsmæssige indhold og
sammensætning.

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Hotel, restauration, køkken, kantine

Lunt og varmt køkken i cafeteria og
kantine

AMU

44605

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/lunt-og-varmt-koekken-icafeteria-og-kantine

Hotel, restauration, køkken, kantine

Brød, kager og desserter i cafeteria og AMU
kantine

44607

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/broed-kager-og-desserter-icafeteria-og-kantine

Hotel, restauration, køkken, kantine

Anretning af mad i cafeteria og
kantine

AMU

44608

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/anretning-af-mad-icafeteria-og-kantine

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kundeservice

AMU

45261

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/personb
efordring-med-metro-og-letbane/kundeservice

Hotel, restauration, køkken, kantine

Grundtilberedning i restaurant og
kantine

AMU

45491

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/grundtilberedning-irestaurant-og-kantine

Hotel, restauration, køkken, kantine

Sammensætning af menu i restaurant AMU
og kantine

45492

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/sammensaetning-af-menu-irestaurant-og-kantine

Hotel, restauration, køkken, kantine

Bagværk i restaurant og kantine

AMU

45497

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/bagvaerk-i-restaurant-ogkantine

Hotel, restauration, køkken, kantine

Overskudsproduktion i restaurant og
kantine

AMU

45498

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/overskudsproduktion-irestaurant-og-kantine

Hotel, restauration, køkken, kantine

Salat og salatbar i madfremstilling

AMU

45531

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/salat-og-salatbar-imadfremstilling
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus
Deltageren kan færdiggørede de i
cafeteria og kantine almindeligt
forekommende klassiske og kreative
retter i det lune og varme køkken.
Deltageren kan planlægge, klargøre,
fremstille og anrette lune og varme
retter, herunder specialiteter, tallerkenog fadanretninger og buffeter.
Deltageren kan tage afsæt i sæsonens
råvarer og efterleve gældende
hygiejnerregler.

Deltageren kan anvende de i restaurant
og kantine almindeligt forekommende
grundtilberedninger ud fra de fem
sensoriske grundsmage, samt anvende
forskellige råvarer i forhold til
tilberedningsmetoder.

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Hotel, restauration, køkken, kantine

Almen fødevarehygiejne

AMU

45818

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne

Deltagerne kan arbejde efter gældende
regler og lovgivning om
fødevarehygiejne. Deltageren kan
anvende principper om egenkontrol og
risikoanalyse samt påpege kritiske
punkter. Deltagerne kan anvende viden
om mikroorganismers til at hæmme
mikroorganismers udvikling samt
efterleve principperne for god personlig
hygiejne og produktionshygiejne.

Hotel, restauration, køkken, kantine

Smagen i centrum

AMU

45874

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/smagen-i-centrum

Deltageren kan med grundlæggende
viden om de fem grundsmage og
bevidsthed om egen smagssans
anvende praktisk metode til at foretage
tilsmagning i relation til brugernes
behov og forventninger samt inddrage
tilsmagning til sammensætning og
tilberedning af små og store måltider.

Hotel, restauration, køkken, kantine

'Mad som i gamle dage' for
storkøkkener

AMU

46658

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/mad-som-i-gamledage-storkoekkener

Deltageren kan vælge sæsonbestemte
retter og produkter, som repræsenterer
den traditionelle danske madkultur.
Deltageren kan tilberede traditionelle
retter og måltider under hensyntagen til
fødevaresikkerheden. I tilberedning og
anretning kan deltageren ligeledes
imødekomme brugernes næringsbehov
og bevare de kulinariske kvaliteter i
retter/produkter.

Hotel, restauration, køkken, kantine

Prisberegning i den daglige
madproduktion

AMU

46816

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/prisberegning-i-dendaglige-madproduktion

Hotel, restauration, køkken, kantine

Nyt nordisk køkken

AMU

46832

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/nyt-nordisk-koekken

Hotel, restauration, køkken, kantine

Sund og velsmagende mad til voksne

AMU

47066

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/sund-ogvelsmagende-mad-til-voksne

Hotel, restauration, køkken, kantine

Gårsdagens overproduktion

AMU

47308

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/gaarsdagensoverproduktion
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

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

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Hotel, restauration, køkken, kantine

Råvarer i køkkenet

AMU

47350

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/raavarer-i-koekkenet

Hotel, restauration, køkken, kantine

Fødevarehygiejne og egenkontrol

AMU

47481

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/foedevarehygiejne-ogegenkontrol

Hotel, restauration, køkken, kantine

Drikkevarer i cafeteria og kantine

AMU

47484

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/drikkevarer-i-cafeteria-ogkantine

Hotel, restauration, køkken, kantine

Sæson- og temaprodukter i bagerier

AMU

47620

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/saeson-og-temaprodukteri-bagerier

Hotel, restauration, køkken, kantine

Årstidernes råvarer i måltiderne

AMU

47667

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan udnytte årstidernes
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi friske råvarer ud fra ernæringsmæssige
værdier og sensoriske kvaliteter.
torogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/aarstidernes-raavarer- Ligeledes kan deltageren vælge egnede
tilberedningsmetoder, således at
i-maaltiderne
måltiderne fremstår varieret og
tilgodeser forskellige brugergruppers
ønsker og ernæringsmæssige behov.

Hotel, restauration, køkken, kantine

Salg og service i gæstebetjening

AMU

47692

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/salg-og-service-i-gaestebetjening

Hotel, restauration, køkken, kantine

Service og værtsskab på hotel og
restaurant

AMU

47693

5

Hotel, restauration, køkken, kantine

Danske egnsretter på menuen

AMU

47729

10

Hotel, restauration, køkken, kantine

Årstidens grønt til retter med næring AMU
og smag

47730

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/service-og-vaertskab-paa-hotel-ogrestaurant
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/danske-egnsretter-paamenuen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/aarstiden-groent-til-rettermed-naering-og-smag
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus
Deltageren kan vurdere råvarer i
relation til kvalitet, økologi, sæson og
næringsværdi samt opbevare og
klargøre den enkelte råvare korrekt.
Deltageren kan medvirke ved indkøb og
bestilling af råvarer samt kalkulere
forbrug og økonomi.

Anvendelse af anerkendende
kommunikation til at fremme salg og
service i gæstebetjeningen med afsæt i
kultur og værdisæt.

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Hotel, restauration, køkken, kantine

Økologi i den daglige madproduktion AMU

47795

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/oekologi-i-dendaglige-madproduktion

Hotel, restauration, køkken, kantine

Reducering af madspild

AMU

47988

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/mad-til-grupper-medvarierede-behov-ernaering/reducering-afmadspild

Hotel, restauration, køkken, kantine

Takt og tone i gæstebetjeningen

AMU

48011

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-0

Hotel, restauration, køkken, kantine

Samarbejdet bag service i
gæstebetjeningen

AMU

48029

5

Hotel, restauration, køkken, kantine

Samarbejdet om værtsskabet på hotel AMU
og restaurant

48030

5

Hotel, restauration, køkken, kantine

Service og gæstebetjening af turister

AMU

48151

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kuvert- og madbrød bagt i
restauranten

AMU

48284

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/kuvert-og-madbroed-bagt-irestauranten

Hotel, restauration, køkken, kantine

Sandwich og caferetter

AMU

48375

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/madfremstilling-restaurantkantine-og-catering/sandwich-og-caferetter

Hotel, restauration, køkken, kantine

Rundt om konflikter med gæsten

AMU

48432

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/rundt-om-konflikter-med-gaesten-1
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

Deltageren kan anvende data, der er
indsamlet i køkkenet på egen
arbejdsplads, til at arbejde med
reducering af madspild. Deltageren lave
konkrete planer for reducering af
madspild for alle processer i hele
produktions-flowet fra indkøb til
afrydning i et storkøkken.

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/samarbejdet-bag-service-igaestebetjeningen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/samarbejdet-om-vaertskabet-paa-hotelog-restaurant
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan målrette sin service og
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi gæstebetjening mod de forskellige typer
af danske og udenlandske turister.
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/service-og-gaestebetjening-af-turister
Deltageren kan udvælge, opbevare og
anvende forskellige meltyper, krydringer
eller særlige ingredienser i specifikke
deje, der er egnede til restaurantens
kuvert- og madbrød

Kurset giver redskaber til at fremme
anerkendende kommunikation i en
konfliktsituation og udvise
serviceminded adfærd i
gæstebetjeningen. Deltageren vil kunne
ændre tilspidsede situationer til en
positiv gæsteoplevelse og fremtræde
konfliktdæmpende over for en gæst
med negativ eller beruset adfærd.
Kurset er 1. trin ud af 2 og giver
medarbejderen kompetencer til at løse
konflikter i det daglige arbejde med
gæstebetjening.

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kvalitetsvurdering af fisk

AMU

48496

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/produktion-af-foedevarer-ognydelsesmidler/kvalitetsvurdering-af-fisk

Hotel, restauration, køkken, kantine

Håndfiletering af fisk

AMU

48499

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/produktion-af-foedevarer-ognydelsesmidler/haandfiletering-af-fisk

It og teleteknik

FullStack Webprogrammering

Private/særlige forløb

50 2 certificeringer (70-480
og 70-483)

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Webprogrammør ASP.NET MVC 5,
Junior Fullstack udvikler. Visual Studio,
liste/
SQL, Azure, JavaScript, C#, HTML 5 og
CSS3. Certificeringer 70-480 og 70-483

It og teleteknik

Infrastruktur i skyen - Cloud
Computing

Private/særlige forløb

50 2 certificeringer (AZ-100
og MS-100)

It og teleteknik

Machine Learning

Private/særlige forløb

50 2 certificeringer (98-381
og 70-774)

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Administration af it infrastruktur i skyen
liste/
med Microsoft Azure og Microsoft
Infrastruktur Serveren Office 365 (Cloudtekologi)
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Datascience, business intelligence med
liste/
Microsoft Azure og
programmeringssproget Python.
Endvidere Machine Learning algoritmer.

It og teleteknik

Microsoft 365

Private/særlige forløb

30 1 certificering (MS-100)

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Implementering og administration af IT
liste/
infrastruktur med Microsoft 365 (cloudteknologi), herunder også Active
Directory, threat policy og compliance

It og teleteknik

Microsoft Azure

Private/særlige forløb

30 1 certificering (AZ-100)

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Konfiguration og administration af IT
liste/
infrastruktur med Microsoft Azure,
herunder bl.a. clodu concepts,
PowerShell og virtual machines.

It og teleteknik

Microsoft C# programmering
ASP.NET/MVC

Private/særlige forløb

30 1 certificering (70-486)

It og teleteknik

Microsoft SQL Server / Database BI

Private/særlige forløb

30 1 Certificering

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Webprogrammering med Microsoft C#,
Visual Studio, SQL, JavaScript, C#, HTML
liste/
5 og CSS3.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Microsoft SQL 2016/2017 databaser,
liste/
administration og modellering, samt
forespørgsler og data warehouse
implementering, BI og datamodellering

Jern, metal og auto

Helhedsprøvning af bil

AMU

3368

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/helhedsafproevning-af-bil

Jern, metal og auto

Lys b. svejs-kants plade/plade

AMU

40086

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lysb-svejs-kants-pladeplade

Jern, metal og auto

Lys b. svejs-kants plade/rør

AMU

40087

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lysb-svejs-kants-pladeroer

Jern, metal og auto

Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF

AMU

40088

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lysb-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Jern, metal og auto

Lys b svejs-stumps plade alle pos

AMU

40089

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lysb-svejs-stumps-plade-alle-pos

Jern, metal og auto

Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC

AMU

40090

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lysb-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc

Jern, metal og auto

Lys b. svej-stumps rør alle pos

AMU

40091

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lysb-svejs-stumps-roer-alle-pos

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/plade, pr 135 AMU

40092

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-135

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/rør pr 135

AMU

40093

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-135

Jern, metal og auto

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

40094

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-135

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps plade alle pos pr
135

AMU

40095

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-135

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr
135

AMU

40096

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-135

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135 AMU

40097

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-135

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/plade pr 136

AMU

40098

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-136

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/rør pr 136

AMU

40099

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-136

Jern, metal og auto

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

40100

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-136
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Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps plade alle pos pr
136

AMU

40101

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-136

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr
136

AMU

40102

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-136

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 AMU

40103

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-136

Jern, metal og auto

TIG-svejs-kants uleg plade/rør

AMU

40104

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejs-kants-uleg-pladeroer

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps uleg plade

AMU

40105

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejs-stumps-uleg-plade

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos

AMU

40107

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejs-stumps-uleg-roer-alle-pos

Jern, metal og auto

TIG-svejs-kants rustfri plade/rør

AMU

40108

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejs-kants-rustfri-pladeroer

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade

AMU

40109

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejs-stumps-tynd-rustfri-plade

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps svær rustfri plade

AMU

40110

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejs-stumps-svaer-rustfri-plade

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, stumpsømme, tyndere AMU
rustfrie rør

40111

16

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsstumps-tynd-rustfri-roer-pos-pa-pc

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle
pos

AMU

40112

6

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejs-stumps-tynd-rustfri-roer-alle-pos

Jern, metal og auto

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

40113

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsstumps-svaer-rustfri-roer-pos-pa-pc
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Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle
pos

AMU

40114

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejs-stumps-svaer-rustfri-roer-alle-pos

Jern, metal og auto

Opbygning og idriftsætning af
køleanlæg

AMU

40517

2

Jern, metal og auto

Kontrol og fejlfinding på
komfortsysstemer

AMU

40636

2

Jern, metal og auto

Klargøring og kosmetisk rep.

AMU

40637

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeletekopbygn-idriftsaettelse-afkoeleanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/kontrol-og-fejlfinding-paakomfortsysstemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/klargoering-og-kosmetisk-reparation

Jern, metal og auto

Rep. og fejlfinding på undervogn og
affjedring

AMU

40638

10

Jern, metal og auto

Lean værktøjsanvendelse for
operatører

AMU

40659

5

Jern, metal og auto

Fejlfinding på køleanlæg

AMU

40664

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/fejlfinding-paa-koeleanlaeg

Jern, metal og auto

Måleteknisk fejlfinding på
elektroniske systemer

AMU

40665

5

Jern, metal og auto

Måleteknik og avanceret fejlfinding

AMU

40667

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/maaleteknisk-fejlfinding-paa-elektroniskesystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/maaleteknik-og-avanceret-fejlfinding

Jern, metal og auto

Funktionskontrol af
benzinmotorstyring

AMU

40669

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/funktionskontrol-af-benzinmotorstyring

Jern, metal og auto

Kontrol og fejlfinding på CAN-bus
systemer

AMU

40671

3

Jern, metal og auto

Kontrol og fejlfinding på klimastyring

AMU

40672

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/kontrol-og-fejlfinding-paa-can-bussystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/kontrol-og-fejlfinding-paa-klimastyring

Jern, metal og auto

Funktionskontrol af emissionssys. og
motorstyring

AMU

40673

5

Jern, metal og auto

Funktionskontrol af avancerede
motorstyringer

AMU

40674

5
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Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/rep-og-fejlfinding-paa-undervogn-ogaffjedring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/arbejdets-organisering-vedproduktion-i-industrien/leanvaerktoejsanvendelse-operatoerer

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/funktionskontrol-af-emissionssys-ogmotorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/funktionskontrol-af-avanceredemotorstyringer

Beskrivelse af
kursus

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Jern, metal og auto

Måleteknik ved simpel fejlfinding

AMU

40682

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/maaleteknik-ved-simpel-fejlfinding

Jern, metal og auto

Aircondition og klimaanlæg.

AMU

41951

5

Jern, metal og auto

Eftersyn, mobile løfte- og
transportredskaber.

AMU

41953

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/entreprenoerog-landbrugstekniske-omraade/aircondition-ogklimaanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/entreprenoerog-landbrugstekniske-omraade/eftersyn-mobileloefte-og-transportredskaber

Jern, metal og auto

Robotter i industrien for operatører

AMU

42838

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Robotter i industrien
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/robotter-i-industrien-operatoerer

Jern, metal og auto

Robotbetjening for operatører

AMU

42839

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Robotbetjening for operatører
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/robotbetjening-operatoerer

Jern, metal og auto

Sikkerhedshåndtering af
eldrevne/hybrid køretøjer

AMU

42870

1

Jern, metal og auto

Stuk-, muffe og elektrosvejsning

AMU

43697

5

Jern, metal og auto

Svejsning af tykvæggede
plastmaterialer

AMU

43727

5

Jern, metal og auto

Lysbuesvejsning

AMU

44154

5

Jern, metal og auto

Lysbue, Reparationssvejsning

AMU

44161

15

Jern, metal og auto

Flammeskæring - tildannelse af rør

AMU

44415

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/sikkerhedshaandtering-af-eldrevnehybridkoeretoejer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/plastsvejsning/stuk-muffe-ogelektrosvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/plastsvejsning/svejsning-aftykvaeggede-plastmaterialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/lysbuesvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/lysbuereparationssvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/flammeskaering-tildannelse-af-roer

Jern, metal og auto

Lysbuesvejsning af svære
pladeknudepunkter

AMU

44417

15

Jern, metal og auto

Lysbuesvejsning af svære rør samt
rørknudepunkter

AMU

44418

15

Jern, metal og auto

TIG - adgang

AMU

44451

1
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Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-imetal/lysbuesvejsning-af-svaerepladeknudepunkter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-imetal/lysbuesvejsning-af-svaere-roer-samtroerknudepunkter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning

Beskrivelse af
kursus

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Jern, metal og auto

TIG-svejsning af u/lavt legeret rør,
montagesvejs

AMU

44454

15

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsningaf-ulavt-legeret-roer-montagesvejs

Jern, metal og auto

TIG og lysbuesvejsning af u- og
lavtlegeret rør

AMU

44455

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigog-lysbuesvejsning-af-u-og-lavtlegeret-roer

Jern, metal og auto

TIG-svejsning af tyndere plade,
aluminium

AMU

44462

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-af-tyndere-plade-aluminium

Jern, metal og auto

TIG-svejsning af svær plade,
aluminium

AMU

44463

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejsningaf-svaer-plade-aluminium

Jern, metal og auto

Arbejdsmiljø og sikkerhed,
termisk/svejsning

AMU

44530

30

Jern, metal og auto

PLC introduktion, automatiske
maskiner og anlæg

AMU

44637

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhedsvejsningtermisk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked PLC introduktion, automatiske maskiner
suddannelseramu/metalindustrien/automatik-og- og anlæg
procesteknisk-omraade/plc-introduktionautomatiske-maskiner-og-anlaeg

Jern, metal og auto

Tavlemøder for selvstyrende
AMU
produktionsgrupper. (Indgår i projekt på vej til job i industrien)

44672

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/arbejdets-organisering-vedproduktion-i-industrien/tavlemoederselvstyrende-produktionsgrupper

Jern, metal og auto

MAG-svejsning proces 135

AMU

44676

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejsning-proces-135

Jern, metal og auto

MAG-svejsning af rustfri stål, proces
135

AMU

44689

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsningaf-rustfri-staal-proces-135

Jern, metal og auto

MAG-svejsning af rustfri stål, proces
136

AMU

44690

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsningaf-rustfri-staal-proces-136

Jern, metal og auto

MAG-svejsning af rustfri stål, svær
plade P 135 (b)

AMU

44691

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsningaf-rustfri-staal-svaer-plade-p-135

Jern, metal og auto

MAG-svejsning af rustfri stål svær
plade P 136

AMU

44692

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsningaf-rustfri-staal-svaer-plade-p-136
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Jern, metal og auto

MAG-svejsning af tyndplade proces
135 (a)

AMU

44694

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsningaf-tyndplade-proces-135

Jern, metal og auto

MAG-svejsning af tyndplade proces
135 b

AMU

44695

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/magreparationssvejsning-proces-135

Jern, metal og auto

Gassvejsning , adgang, pr. 311

AMU

44724

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/gassvejsnning-proces-311

Jern, metal og auto

Gassvejsning, stumpsømme rør pos
PA-PC pr 311

AMU

44725

2

Jern, metal og auto

Gassvejsning af stumpsømme - rør

AMU

44726

3

Jern, metal og auto

Betjening, indstil. af CNC-kantpresse

AMU

45017

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roerproces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-p311-en-287-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/smedetekniskomraade/betjening-indstil-af-cnc-kantpresse

Jern, metal og auto

Materialelære rustfri stål

AMU

45117

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/materialelaere-rustfri-staal

Jern, metal og auto

Materialelære, stål

AMU

45118

3

Jern, metal og auto

Operatør ved konventionel
maskindrejning

AMU

45178

5

Jern, metal og auto

Drejeteknik på konventionel
drejebænk

AMU

45180

5

Jern, metal og auto

Operatør ved CNC-styret kantpresse

AMU

45196

2

Jern, metal og auto

Opstilling og programmering CNCstyret kantpresse

AMU

45197

5

Jern, metal og auto

Kvalitetsbevidstheed v/industriel
produktion

AMU

45370

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/materialelaere-staal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagendemetalindustri/operatoer-ved-konventionelmaskindrejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagendemetalindustri/drejeteknik-paa-konventioneldrejebaenk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/pladebearbejdendemetalindustri/operatoer-ved-cnc-styretkantpresse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/pladebearbejdendemetalindustri/opstilling-og-programmering-cncstyret-kantpresse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faellesk
ataloget/kvalitetsbevidsthed-ved-industrielproduktion
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Beskrivelse af
kursus

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Jern, metal og auto

Manuel måle og bearbejdningsteknik AMU

45592

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/manuel-maaleog-bearbejdningsteknik

Jern, metal og auto

Svejsning og bearbejdningsteknik

AMU

45593

15

Jern, metal og auto

Manuel flammeskæring

AMU

45635

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/svejsning-ogbearbejdningsteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/manuel-flammeskaering

Jern, metal og auto

Motorstyringssys.,kontrol,fejlf.,fejlret. AMU

45691

3,3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/motorstyringssyskontrolfejlffejlret

Jern, metal og auto

Kontrol af komfortanlæg i køretøjer

AMU

45696

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/kontrol-af-komfortanlaeg-i-koeretoejer

Jern, metal og auto

Laserskæring for operatører

AMU

45875

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/laserskaering-operatoerer

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium tynd plade, AMU
kantsømme

45904

10

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium svær plade, AMU
kantsømme

45905

10

Jern, metal og auto

Pulversvejsning, plade - proces 121

AMU

45928

5

Jern, metal og auto

Materialeforståelse, aluminium

AMU

46483

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mig-svejsning-aluminium-tynd-pladekantsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mig-svejsning-aluminium-svaer-pladekantsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-imetal/pulversvejsning-plade-proces-121
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/materialeforstaaelse-aluminium

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium tynd plade, AMU
stumpsømme

46511

10

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium svær plade, AMU
stumpsømme

46512

10

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, aluminium tynd plade,
kantsømme

46513

10

AMU

Side 29 af 57

Antal ECTS

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mig-svejsning-aluminium-tynd-pladestumpsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mig-svejsning-aluminium-svaer-pladestumpsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-aluminium-tynd-plade-kantsoemme

Beskrivelse af
kursus

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, aluminium svær plade, AMU
kantsømme

46514

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-aluminium-svaer-plade-kantsoemme

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, aluminium tynd plade,
stumpsømme

AMU

46515

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, aluminium svær plade, AMU
stumpsømme

46516

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-aluminium-svaer-plade-stumpsoemme

Jern, metal og auto

Pladeudfoldning klippe-, bukke- og
valsemaskiner

AMU

46526

10

Jern, metal og auto

Sikkerhedpå løfte- og hejseredskaber AMU

46899

0,5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/pladebearbejdendemetalindustri/pladeudfoldning-klippe-bukke-ogvalsemaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/entreprenoerog-landbrugstekniske-omraade/sikkerhedpaaloefte-og-hejseredskaber

Jern, metal og auto

Elektroniske applikationer på
køretøjstestere

AMU

46938

3

Jern, metal og auto

Kvalitetsstyringssystem og
svejsekoordination

AMU

46978

3

Jern, metal og auto

Skæreprocesser og fugeformer

AMU

46979

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/skaereprocesser-og-fugeformer

Jern, metal og auto

Svejseprocesser og kontrol af
svejsearbejde

AMU

46980

2

Jern, metal og auto

Sikker adfærd i
produktionsvirksomheder

AMU

47075

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/svejseprocesser-og-kontrol-afsvejsearbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/arbejdets-organisering-vedproduktion-i-industrien/sikker-adfaerd-iproduktionsvirksomheder

Jern, metal og auto

Betjening og basis programmering af
svejserobot

AMU

47225

2

Jern, metal og auto

Programmering og optimering af
svejserobot

AMU

47226

3
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Link

Beskrivelse af
kursus

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/elektroniske-applikationer-paakoeretoejstestere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/kvalitetsstyringssystem-ogsvejsekoordination

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/betjening-og-basis-programmeringaf-svejserobot
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Programmering og optimering af
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud svejserobot
dannelser/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/programmering-og-optimering-afsvejserobot

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Jern, metal og auto

Robotsvejsning med processerne
MIG/MAG

AMU

47228

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/robotsvejsning-med-processernemigmag

Jern, metal og auto

CNC fræsning, overvågning og
produktion

AMU

47411

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-overvaagning-og-produktion

Jern, metal og auto

CNC fræsning, produktion og
emnemåling

AMU

47412

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-produktion-og-emnemaaling

Jern, metal og auto

CNC fræsning, enkel programmering
og bearbejdning

AMU

47413

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-enkel-programmering-og-bearbejdning

Jern, metal og auto

CNC fræsning, programmering og
opstilling, 1-sidet

AMU

47414

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagende-metalindustri/cncfraesning-programmering-og-opstilling-1-sidet

Jern, metal og auto

CNC fræsning, programmering og
opstilling, 2-sidet

AMU

47415

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-fraesningprogrammering-og-opstilling-2-sidet

Jern, metal og auto

CNC fræsning, opspænding og
flersidet bearbejdning

AMU

47416

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-opspaendingog-flersidet-bearbejdning

Jern, metal og auto

CNC fræsning, 4-akset
bearbejdning/programmering

AMU

47417

5

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

Jern, metal og auto

CAM drejning

AMU

47440

5

Jern, metal og auto

CAM fræsning (2D)

AMU

47443

5

Jern, metal og auto

CAM fræsning (2D) på CAD-filer

AMU

47444

5

Jern, metal og auto

CAM fræsning (3D)

AMU

47445

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagende-metalindustri/camdrejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagende-metalindustri/camfraesning-2d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-fraesning-2d-paa-cadfiler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-fraesning-3d

Jern, metal og auto

CAM fræsning med dobbeltkrumme
overflader

AMU

47446

5
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Antal ECTS

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-fraesning-meddobbeltkrumme-overflader

Beskrivelse af
kursus

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Jern, metal og auto

CAM fræsning, flerakset bearbejdning AMU

47447

5

Jern, metal og auto

CNC drejning, overvågning og
produktion

AMU

47448

3

Jern, metal og auto

CNC drejning, produktion og
emnemåling

AMU

47449

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagende-metalindustri/cncdrejning-produktion-og-emnemaaling

Jern, metal og auto

CNC plan- og profildrejning,
programmering

AMU

47450

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagende-metalindustri/cnc-planog-profildrejning-programmering

Jern, metal og auto

CNC drejning, programmering og
opstilling, 1-sidet

AMU

47451

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagende-metalindustri/cncdrejning-programmering-og-opstilling-1-sidet

Jern, metal og auto

CNC drejning, programmering med
cyklus/dialog

AMU

47452

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogrammering-med-cyklusdialog

Jern, metal og auto

CNC drejning, programmering og
opstilling, 2-sidet

AMU

47453

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogrammering-og-opstilling-2-sidet

Jern, metal og auto

CNC drejning med C-akse (2-sidet)

AMU

47454

5

Jern, metal og auto

MIG-Svejsning, aluminium svær pl/pl, AMU
kantsømme, PF

47457

10

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium tynd plade AMU
stumpsømme, PF

47458

10

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium svær plade AMU
stumpsømme, PF

47459

5

Jern, metal og auto

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

47460

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejning-med-c-akse-2sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mig-svejsning-aluminium-svaer-plplkantsoemme-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mig-svejsning-aluminium-tynd-pladestumpsoemme-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mig-svejsning-aluminium-svaer-pladestumpsoemme-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-ulavt-legeret-plpl-kantsoemme-pf

AMU
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Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-fraesning-fleraksetbearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/spaantagende-metalindustri/cncdrejning-overvaagning-og-produktion

Beskrivelse af
kursus

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Jern, metal og auto

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

47461

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-rustfrit-staal-kantsoemme-plpl-pf

Jern, metal og auto

Gassvejsning, kantsømme plade/rør,
alle positioner

AMU

47463

5

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC AMU

47465

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/gassvejsning-kantsoemme-pladeroer-allepositioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-rustfri-svaert-roer-pa-pc

Jern, metal og auto

Manuel og 3D CAD baseret
pladeudfoldning

AMU

47579

5

Jern, metal og auto

CAD/CAM til skæring, bukning og
valsning

AMU

47580

5

Jern, metal og auto

Introduktion af køretøjsmodeller

AMU

47599

2

Jern, metal og auto

3D print - print af modeller på 3D
printer

AMU

47836

2

Jern, metal og auto

Lodning og montage 10

AMU

47887

10

Jern, metal og auto

Operatør ved CNC-styret laserskærer AMU

47966

5

Jern, metal og auto

Grundlægende reworkteknik 5

AMU

47996

5

Jern, metal og auto

Grundlæggende fejlsøgning,
autoområdet

AMU

48108

2

Jern, metal og auto

Sikkerhed i industrien 1 - Sikker
adfærd

AMU

48143

4

Jern, metal og auto

Service af AC anlæg o. 2,5 kg
bus/lastvogn

AMU

48176

5
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Beskrivelse af
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/smedetekniskomraade/manuel-og-3d-cad-baseretpladeudfoldning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/smedetekniskomraade/cadcam-til-skaering-bukning-ogvalsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/introduktion-af-koeretoejsmodeller
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Print af 3 D modeller
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/produktion-af-kommunikationsog-medieprodukter/3d-print-print-af-modellerpaa-3d-printer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggende-montageog-loddeteknik-paa-print
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/pladebearbejdendemetalindustri/operatoer-ved-cnc-styretlaserskaerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggendereworkteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/grundlaeggende-fejlsoegningautoomraadet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/arbejdets-organisering-vedproduktion-i-industrien/sikkerhed-i-industrien-1sikker-adfaerd
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/service-af-koeleanlaeg-o-25-kg-paa-buslastvogn

Indgår i forløb På vej til job i elektronikbranchen 30 dage

Indgår i forløb På vej til job i elektronikbranchen 30 dage

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Jern, metal og auto

ESD sikring for operatører

AMU

48244

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/fremstilling-afelektronikprodukter/esd-sikring-operatoerer

Jern, metal og auto

Grundlæggende komponentkendskab AMU
3

48245

3

Jern, metal og auto

Grundlæggende box-bulding 5

AMU

48248

5

Jern, metal og auto

IPC Inspektion 5

AMU

48249

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggendekomponentkendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggende-boxbuilding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/fremstilling-af-praecisionsprint-ogautomatisk-produktion/ipc-inspektion

Jern, metal og auto

MAG svejsning Pro.138/136 af
asymmetriske fuger

AMU

48341

15

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsningpro138136-af-asymmetriske-fuger

Jern, metal og auto

Lysb/Mag sv pro 111/136 af
asymmetriske fuger

AMU

48342

15

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-og-termisk-skaering-i-metal/lysbmag-svpro-111136-af-asymmetriske-fuger

Jern, metal og auto

Udarbejdelse af WPS

AMU

48350

3

Jern, metal og auto

Hydrauliske forbindelser til off road
materiel

AMU

48406

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/udarbejdelse-af-wps
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/entreprenoerog-landbrugstekniske-omraade/hydrauliskeforbindelser-til-road-materiel

Jern, metal og auto

Egenkontrol af svejsearbejde og
svejseprocedurer

AMU

48446

3

Jern, metal og auto

Funktionskontrol af AEBS og
laneguard systemer

AMU

48535

30

Jern, metal og auto

Diagnisticering af person og lastvogne AMU

48538

2

Jern, metal og auto

Reparationssvejsning

AMU

48740

10

Jern, metal og auto

Montagesvejsning

AMU

48742

15
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Antal ECTS

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/egenkontrol-af-svejsearbejde-ogsvejseprocedurer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/funktionskontrol-af-aebs-og-lane-guardsystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsom
raadet/diagnosticering-af-person-og-lastvogne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/reparationssvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/montagesvejsning

Beskrivelse af
kursus

Indgår i forløb På vej til job i elektronikbranchen 30 dage

Indgår i forløb På vej til job i elektronikbranchen 30 dage

Indgår i forløb På vej til job i elektronikbranchen 30 dage

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Jern, metal og auto

Pulversvejsning, Proces 121 i plade og AMU
rør

48743

8

Jern, metal og auto

P111/136 eller P138/136 svejs:
asymmetriske fuger

AMU

48745

15

Jern, metal og auto

MAG-svejsning af rustfri stål proces
135 eller 136

AMU

48748

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs rustfri, svær plade Proces
135 eller 136

AMU

48749

5

Kontor, administration, regnskab og finans

Indledende erhvervsøkonomi

Akademiuddannelse

37064

15

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

Økonomistyring i praksis
Regneark til økonomistyring

Akademiuddannelse
Akademiuddannelse

37396
37526

30
30 10

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

Årsrapport og regnskabsanalyse
Regnsakbsafstemninger i forbindelse
med
årsafslutningen

Akademiuddannelse
AMU

37606
40007

30 10
2

Kontor, administration, regnskab og finans

Årsafslutning af bogholderiet

AMU

40008

Kontor, administration, regnskab og finans

Personalejura i lønberegning

AMU

40012
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Antal ECTS

Link

5

Beskrivelse af
kursus

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/pulversvejsning-proces-121-i-plade-ogroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/p111136-eller-p138136-svejsasymmetriske-fuger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejsning-af-rustfri-staal-proces-135eller-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejs
ning-skaering-og-maritim-produktion-imetal/mag-svejs-rustfri-svaer-plade-proces-135eller-136
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan
nelser/indledendekurser-til-akademiuddannelserne/indledendeerhvervsoekonomi-med- regneark

10
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan
nelser/merkantil/akad
emiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring/regneark-til- oekonomistyringakademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/regnskabsafstemninger-ifmaarsafslutningen

Efter kurset kan man assistere i
opgørelsen af virksomhedens periodeeller årsresultat, foretage nødvendige
regnskabsmæssige afstemninger og
korrekt periodisering af indtægter og
omkostninger.

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/aarsafslutning-afbogholderiet

Kurset er til deltagere der medvirker til
årsafslutning af virksomhedens
bogholderi. Deltageren kan
efterfølgende foretage
nødvendige efterposteringer, samt
selvstændigt foretage enkle
regnskabsopstillinger.

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/personalejura-i-loenberegning

På kurset arbejdes der med fokus på
lovgivningen inden for løn- og
gageadministration, herunder bl.a.
funktionærloven,
ferieloven, ligebehandlingsloven,
dagpengeloven, ATP-loven, 1. og 2.
ledighedsdag og Kildeskatteloven, som
de vigtigste. Herunder vurderes,
hvordan deltageren løbende holder sig
opdateret ved brug af Internettet.

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kontor, administration, regnskab og finans

Lønberegning og lønrapportering

AMU

Kontor, administration, regnskab og finans

Effektiv anvendelse af e-mail- og
kalendersystemer

Kontor, administration, regnskab og finans

Præsentation af tal i regneark

Kontor, administration, regnskab og finans

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

40013

2

40749

1

40750

1

Anvendelse af etb til administrative
opgaver

40752

1

Kontor, administration, regnskab og finans

Effektiv anvendelse af tekstbehandling

40755

1

Kontor, administration, regnskab og finans

Fordeling af omkostninger ved vha. et AMU
erpsystem

40898

1

Kontor, administration, regnskab og finans

Materialestyring i virksomheder vha.
Erp-system

AMU

42884

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Design og automatisering af regneark AMU

44346

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan arbejde med flere ark i
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faellesk samme projektmappe, herunder oprette
ataloget/design-og-automatisering-af-regneark formler på tværs af flere regneark
således at
eksempelvis kundelister og
lageroptegnelser kan køres sammen.
Deltageren kan automatisere regnearket
ved hjælp af de indbyggede funktioner
og faciliteter.

Kontor, administration, regnskab og finans

Dialog og samarbejde i den offentlige AMU
sektor

44723

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/dialog-og-samarbejde-i-denoffentlige-forvaltning

AMU
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/loenberegning-ogloenrapportering

På kurset arbejdes der med fokus på at
kunne foretage de nødvendige
registreringer og lønberegninger samt
udarbejde
rapporter til ledelsen ud fra et ITlønsystem.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Fremtidens kunderådgiver retter sig
suddannelseramu/handeladministrationkommun mod ledige, der kan tage job som
kunderådgiver hos statslige
ikationogledelse/administration/effektivarbejdspladser i Nordjylland, f.eks. ATP
anvendelse-af-e-mail-og-kalendersystemer
eller større private virksomheder, f.eks.
Stofa
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Fremtidens kunderådgiver
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/praesentationaf-tal-i-regneark
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Fremtidens kunderådgiver retter sig
suddannelseramu/handeladministrationkommun mod ledige, der kan tage job som
ikationogledelse/administration/anvendelse-af- kunderådgiver hos statslige
arbejdspladser i Nordjylland, f.eks. ATP
etb-til-administrative-opgaver
eller større private virksomheder, f.eks.
Stofa
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Fremtidens kunderådgiver retter sig
suddannelseramu/handeladministrationkommun mod ledige, der kan tage job som
kunderådgiver hos statslige
ikationogledelse/administration/effektivarbejdspladser i Nordjylland, f.eks. ATP
anvendelse-af-tekstbehandling
eller større private virksomheder, f.eks.
Stofa
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan efter kurset arbejde med
suddannelseramu/handeladministrationkommun periodiseringer / fordeling af
omkostninger vha. et ERP system.
ikationogledelse/administration/fordeling-afDeltageren vil også
omkostninger-vha-et-erp-system
kunne udarbejde og trække rapporter til
hjælp/opfølgning af periodiseringerne.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/materialestyringi-virksomheder-vha-erp-system

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

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Kontor, administration, regnskab og finans

Kommunikation og konflikthåndtering AMU
- service

44853

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering
sservice/kommunikation-og-konflikthaandteringservice

Kontor, administration, regnskab og finans

Jobrelateret fremmedsprog med
basalt ordforråd

44979

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligato
risk-faelleskatalog/jobrelateret-fremmedsprogmed-basalt-ordforraad

Kontor, administration, regnskab og finans

God forvaltningsskik og administrativ AMU
praksis

45352

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Håndtering af data i virksomhedens it- AMU
systemer

45563

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Kontering af køb, salg, bilers drift og
ejendom

AMU

45960

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/kontering-af-koeb-salg-driftaf-biler-og-ejendom

Deltageren kan under hensyntagen til
juridisk ejerforhold, lovgivning, god
bogføringsskik, kontoplaner og
momsregler
kontere og bogføre køb, salg,
finansiering og drift af biler og fast
ejendom og omkostninger vedrørende
lejede lokaler.

Kontor, administration, regnskab og finans

Kreditorstyring

AMU

45961

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/kreditorstyring

Deltageren kan sikre den optimale
kreditorstyring, vedr. vare-, omkostningseller pengekreditorer, herunder
optimere
leverings- og betalingsbetingelser,
interne kontroller ved varemodtagelse,
analyser og likviditetsoversigter.

Kontor, administration, regnskab og finans

Kontoplaner og virksomhedens
rapporteringsbehov

AMU

45962

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/kontoplaner-ogvirksomhedens-rapporteringsbehov

Efter endt kursus kan deltageren
oprette, vedligeholde og anvende artsog funktionsopdelte kontoplaner,
tilpasse
registreringssystemet til
afdelingsregnskab og flerdimensionel
kontering, uanset virksomhedens
juridiske ejerform.
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Antal ECTS

Link

Du lærer om kommunikation og
samtaleteknik, så du får bedre forståelse
for andres situation og kan håndtere
konflikter i forhold til kunder og kolleger
på en god måde

Fremtidens kunderådgiver retter sig
mod ledige, der kan tage job som
kunderådgiver hos statslige
arbejdspladser i Nordjylland, f.eks. ATP
eller større private virksomheder, f.eks.
Stofa
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Fremtidens kunderådgiver
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/god-forvaltningsskik-ogadministrativ-praksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan i forbindelse med
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faellesk anvendelse af virksomhedens it-system
ataloget/haandtering-af-data-i-virksomhedens-it- anvende gængse metoder til håndtering,
indsamling, overføring og registrering af
systemer
data, og kan beskrive virksomhedens
overordnede dataflow. Deltageren kan
håndtere data efter gældende regler og
lovgivning og kender
betydningen/konsekvensen af at
anvende gyldige/ugyldige data.

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kontor, administration, regnskab og finans

Konteringsinstrukser

AMU

45963

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/konteringsinstrukser

Deltageren kan udarbejde, vedligeholde
og anvende konteringsinstrukser i artsog funktionsopdelte kontoplaner,
tilpasse virksomhedens
registreringssystem for at sikre korrekt
registrering af ensartede omkostninger,
indtægter, aktiver og passiver

Kontor, administration, regnskab og finans

Debitorstyring

AMU

45964

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/debitorstyring

Efter endt kursus kan deltageren
udarbejde kreditpolitik,
rykkerprocedurer, betalingsvilkår,
foretage kreditvurdering af såvel
nye som nuværende debitorer og måle
og veje debitorer til årsrapporten

Kontor, administration, regnskab og finans

Placering af resultat- og balancekonti AMU

45965

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/placering-af-resultat-ogbalancekonti

Kontor, administration, regnskab og finans

Registreringsmetoder ved
virksomhedens drift

AMU

45967

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Daglig registrering i et
økonomistyringsprogram

AMU

45969

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/daglig-registrering-i-etoekonomistyringsprogram

Kontor, administration, regnskab og finans

Samarbejde i grupper

AMU

45983

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Fremtidens kunderådgiver
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faellesk
ataloget/samarbejde-i-grupper-i-virksomheden

Kontor, administration, regnskab og finans

Adm. og registrering af budgetter i et AMU
ERP system

45992

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/adm-ogregistrering-af-budgetter-i-et-erp-system
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

På kurset arbejdes der med
sammenhængen mellem
resultatopgørelse og balance og med
forskelle i virksomheders
regnskaber. Gennem praktiske øvelser
arbejdes der
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Gennem praktiske øvelser arbejdes der
suddannelseramu/handeladministrationkommun med virksomheder, der har såvel en
kassekredit som bankindestående. Der
ikationogledelse/viden-ogarbejdes
forretningsservice/registreringsmetoder-vedmed for sent betaling fra kunder og til
virksomhedens-drift
leverandører og der beregnes og
bogføres renter. I forhold til
virksomhedens likviditet vurderes de
rabatter der fremkommer, når
betalingsbetingelser udnyttes.
På kurset arbejdes der med anvendelse
af finansdelen i et
økonomistyringsprogram og med de
forskellige muligheder, der er
for indtastning i et valgt program. Der
fokuseres på vigtigheden af datoer og
teksters betydning for
informationsniveauet i de udskrifter
man selv bruger eller overlader til andre.

Deltageren kan selvstændig udføre
registrering af forskellige
indtægts/omkostningstyper i
forbindelse med budgetprocessen i
virksomheden i et ERP system
(Enterprise Resource Planning,
ressourceplanlægningssystem).Deltager
en får indsigt i administrationen af
budgetprocessen samt indblik i
budgetopfølgningen på et ERP system.

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kontor, administration, regnskab og finans

Fakturahåndtering i et ERP system

AMU

45993

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/fakturahaandte
ring-i-et-erp-system

Deltageren kan registrere fakturaer i et
ERP system (Enterprise Resource
Planning,
ressourceplanlægningssystem).
Deltageren er i stand til at efterbehandle
fakturaer og kan desuden håndtere
opfølgningen på de enkelte bogføringer.

Kontor, administration, regnskab og finans

Håndtering af rekvisitioner i et ERP
system

AMU

45994

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/haandtering-afrekvisitioner-i-et-erp-system

Deltageren kan udarbejde rekvisitioner,
varemodtage og returnere
omkostningsvarer og serviceydelser.
Deltageren kan
desuden håndtere differencebehandling
af fakturaer. Deltageren får forståelse
for opfølgningen på forpligtigelser og
faktiske omkostninger understøttet af
rapportering.

Kontor, administration, regnskab og finans

Udarbejdelse af rapporter i et ERP
system

AMU

45996

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/udarbejdelse-afrapporter-i-et-erp-system

Deltageren kan, på baggrund af
registrerede data, udarbejde standard
og individuelle rapporter i et ERP system
(Enterprise Resource Planning,
ressourceplanlægningssystem).
Deltageren kan desuden læse og forstå
rapporterne, samt håndtere disse.

Kontor, administration, regnskab og finans

Controlling af kreditor, indkøb og
lager

AMU

47072

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/controlling-af-kreditorindkoeb-og-lager

Efter uddannelsen kan deltageren
deltage i en controllers opgaver på
kreditor-, indkøbs- og lagerområdet,
herunder
kontrollere datagrundlag samt medvirke
til udarbejdelse af ledelsesrapporter ved
hjælp af fx regneark.

Kontor, administration, regnskab og finans

Anvendelse af regneark til enkle
beregninger

AMU

47218

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faellesk
ataloget/anvendelse-af-regneark-til-enkleberegninger

Efter uddannelsen kan deltageren
oprette regneark med enkle formler og
redigere i eksisterende regneark,
herunder kopiere
formler og sortere data. Deltageren kan
formatere regnearksopstillinger og
vælge egnet sideopsætning.

Kontor, administration, regnskab og finans

Administrative opgaver i
indkøbsarbejdet

AMU

47237

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/administrativeopgaver-i-indkoebsarbejdet

Kontor, administration, regnskab og finans

Samtaler og kundetyper i
kundekontaktfunktioner

47248

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/samtaler-ogkundetyper-i-kundekontaktfunktioner

Kontor, administration, regnskab og finans

Kommunikation og feedback i
administrative
funktioner

47297

1

AMU
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

Fremtidens kunderådgiver retter sig
mod ledige, der kan tage job som
kunderådgiver hos statslige
arbejdspladser i Nordjylland, f.eks. ATP
eller større private virksomheder, f.eks.
Stofa
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Fremtidens kunderådgiver
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/kommunikationog-feedback-i-administrativt-arbejde

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kontor, administration, regnskab og finans

Referat- og notatteknik

AMU

47298

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Skriftlig kommunikation - sprog og
sprogbrug

AMU

47299

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Udarbejdelse og afstemning af
lønsedler

AMU

47379

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/udarbejdelse-og-afstemningaf-loensedler

Kontor, administration, regnskab og finans

Overenskomster med mere i
lønberegning

AMU

47380

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/overenskomster-mm-iloenberegning

Kontor, administration, regnskab og finans

Bilagsbehandling med efterfølgende
kasserapport

AMU

47381

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Anvendelse af periodisk beregning og AMU
registrering

47382

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Den personlige uddannelses- og
jobplan

47632

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Forretningsforståelse og nøgletal i itsystemer

48325

2

AMU
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Fremtidens kunderådgiver
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/referat-ognotatteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Fremtidens kunderådgiver
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/skriftligkommunikation-sprog-og-sprogbrug
Efter uddannelsen kan deltageren
udarbejde lønsedler ud fra gældende
overenskomster og lovgivning samt
foretage
afstemning af lønbogholderiet og
indberette digitalt til myndigheder.

Efter uddannelsen kan deltageren
arbejde med lønberegninger i
overensstemmelse med de gældende
overenskomster og
andre arbejdsmarkedsaftaler i
organisationen og digitale
indberetninger til relevante
myndigheder ved ansættelser og
fratrædelser.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Efter uddannelsen kan deltageren
suddannelseramu/handeladministrationkommun registrere dagligt forekommende bilag
til finansbogholderiet og udarbejde en
ikationogledelse/viden-ogkasserapport. Deltageren kan beregne
forretningsservice/bilagsbehandling-medog registrere moms samt afslutte det
efterfoelgende-kasserapport
periodiske momsregnskab, herunder
foretage digital indberetning og betaling
til SKAT.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/anvendelse-af-periodiskberegning-og-registrering

Efter uddannelsen kan deltageren
arbejde med bogføring af løn,
afskrivninger samt køb og salg af
anlægsaktiver og kan
foretage digitale afregninger til SKAT
m.fl. Deltageren arbejder med
beregninger og bogføring for
afskrivninger og får viden om vurdering
af anlægsaktiver
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Fremtidens kunderådgiver retter sig
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligato mod ledige, der kan tage job som
risk-faelleskatalog/den-personlige-uddannelses- kunderådgiver hos statslige
arbejdspladser i Nordjylland, f.eks. ATP
og-jobplan
eller større private virksomheder, f.eks.
Stofa
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Fremtidens kunderådgiver
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faellesk
ataloget-0

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Kontor, administration, regnskab og finans

Håndtering af personoplysninger

AMU

Kontor, administration, regnskab og finans

Bliv beskæftigelseskonsulent

Private/særlige forløb

Kontor, administration, regnskab og finans

Borger- og brugerkommunikation
Akademiuddannelse
▪ Baseret på modulet Kommunikation
i praksis fra Akademiuddannelsen i
Kommunikation og formidling

30

10

Kontor, administration, regnskab og finans

Budget, regnskab og økonomistyring Akademiuddannelse
▪ Et modul fra
Administrationsbachelor-uddannelsen

50

15 https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbac Håndtering af økonomiske ressourcer i

Kontor, administration, regnskab og finans

Grundlæggende kendskab og
Akademiuddannelse
opgaveløsning i den offentlige sektor
▪ Baseret på modulet Administration i
politisk styrede organisationer fra
Administrationsbachelor-uddannelsen

50

15 https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbac Begreber og viden om grundlæggende

Kontor, administration, regnskab og finans

Metoder til opgaveløsning i offentlig
administration
Modul fra Administrationsbacheloruddannelsen

50

15 https://www.ucn.dk/kurser-og-

Kontor, administration, regnskab og finans

Regnskab og bogføring inkl. Dynamics Private/særlige forløb
NAV, Office 365 og Excel

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Retlige og organisatoriske rammer for Akademiuddannelse
offentlig administration
Modul fra Administrationsbacheloruddannelsen

50

Kontor, administration, regnskab og finans

Skatte- og momsret
Modul fra Financial
Controlleruddannelsen

Akademiuddannelse

50

5 https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakade Foretage simple momsopgørelser,

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Betjening og vedligeholdelse af
mindre gartnermask

AMU

10

2

48653

Akademiuddannelse

42302
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Link

Beskrivelse af
kursus

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Efter kurset kan deltageren behandle
suddannelseramu/handeladministrationkommun personoplysninger i overensstemmelse
med persondataloven og selvstændigt
ikationogledelse/offentlig-0
skelne mellem almindelige og følsomme
oplysninger samt identificere risici
herved og klar-lægge procedure for
håndtering af berigtigelse og sletning af
data samt håndtering ved databrud.

30

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ucn.dk/kurser-ogEffektiv kommunikation mellem borgere
videreuddannelser/uddannelse-for-ledige/borger- og brugere. Planlægge, gennemføre
skriftlige og digitale
-og-brugerkommunikation?
kommunikationsopgaver til borgere og
andre målgrupper
heloruddannelser/samfundsfagligeogoekonomis den offentlige sektor. Modeller og
metoder til økonomistyring. Vilkår og
keuddannelser/offentlig-administration
rammer for økonomistyring

heloruddannelser/samfundsfagligeogoekonomis opgaveløsning i den offentlige sektor.
Herunder politistiske, organisatoriske og
keuddannelser/offentlig-administration
admin. beslutninger og processer

videreuddannelser/uddannelse-forledige/metode-til-opgaveløsning-i-offentligadministration?

Redskaber og metoder til admin.
opgaveløsninger, herunder
sagsfremstilling og sagsbehandling. Brug
af kvantitative og kvalitative metoder

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Regnskab og bogføring, økonomistyrings
liste/
modeller og problemstillinger med MBS
Dynamic NAV, e-conomic, Excel og
Office 365.

15 https://www.ucn.dk/kurser-og-

Kendskab til forvaltningsloven,
videreuddannelser/uddannelse-for-ledige/retlige- offentlighedsloven og persondataloven.
Juridisk grundlag for sagsbehandling i
og-organisatoriske-rammer-for-offentligkommuner, regioner og staten
administration?

miuddannelser/handelsogoekonomiskeuddannel kendskab til erhvervsbeskatning og
skatteplanlægning for SMV, udarbejde
ser/financial-controller
grundlæggende skatteopgørelser ogberegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/betjening-og-vedligeholdelse-af-mindregartnermask

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Træer og buske om vinteren, besk. og AMU
plejep.

42305

20

5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Anlæg i betonsten, buede linier

AMU

42307

15

4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Plantevækst og etablering af grønne
anlæg

AMU

42316

15

4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Anlæg i beton-, natursten og træ

AMU

42384

15

4

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Anlæg i natursten, træ og vand

AMU

42385

15

4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Plantebeskyttelse i gartneri,
sprøjtecertifikat

AMU

42389

10

2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Træer og buske om sommeren

AMU

42395

15

4

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Grønne anlæg, planlægning af
plejeopgaver

AMU

42844

10

2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Anvendelse af motorsav 1

AMU

44364

5

1

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Plænegræs, vækstforhold og gødning AMU

44596

5

1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Planteliv, økologi og miljølære

AMU

45728

15

4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Ukrudtbekæmpelse uden kemi

AMU

46661

5

1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
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Link
suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeerog-buske-om-vinteren-besk-og-plejep

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaegi-betonsten-buede-linier

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/plantevaekst-og-etablering-af-groenneanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaegi-beton-natursten-og-trae

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaegi-natursten-trae-og-vand

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-afgartneri-havecenter-ogplanteskole/plantebeskyttelse-i-gartnerisproejtecertifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeerog-buske-om-sommeren

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/groenne-anlaeg-planlaegning-afplejeopgaver
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-ognaturforvaltning-og-naturformidling/anvendelseaf-motorsav-1

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/plaenegraes-vaekstforhold-og-goedning

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-afgartneri-havecenter-og-planteskole/plantelivoekologi-og-miljoelaere

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/ukrudtbekaempelse-uden-kemi

Beskrivelse af
kursus

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Basiskursus for anlægsgartnere

AMU

47690

20

5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Grundlæggende anlægsteknik

AMU

47803

15

4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Pasning og fodring af husdyr 1

AMU

47938

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Praktisk landbrugsarbejde med dyrehold
suddannelseramu/mejeriogjordbrug/landbrugspr og maskin betjening.For Personer uden
eller med begrænset landbrugserfaring.
oduktion/pasning-og-fodring-af-husdyr-1

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Pasning og fodring af husdyr 2

AMU

47939

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/mejeriogjordbrug/landbrugspr
oduktion/pasning-og-fodring-af-husdyr-2

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

AMU

48170

2

1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Beskæring 1

AMU

49432

5

1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Fagunderstøttende dansk som
andetsprog for F/I

AMU

40137

10

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Introduktion til det danske
arbejdsmarked (F/I)

AMU

48569

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Efter endt uddannelse har deltagerne
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligato styrket deres evne til at agere på det
danske arbejdsmarked gennem en øget
risk-faelleskatalog-3
viden om det danske arbejdsmarked og
herunder til formelle og uformelle
regler, som finder anvendelse i
dagligdagen på danske arbejdspladser.

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Sikkerhed og førstehjælp ved
rengøringsarbejde

AMU

43411

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering
sservice/sikkerhed-og-foerstehjaelp-vedrengoeringsarbejde

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Håndtering af ensidigt gentaget
arbejde

AMU

45372

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faellesk
ataloget/haandtering-af-ensidigt-gentagetarbejde
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Link

Beskrivelse af
kursus

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/basiskursus-anlaegsgartnere

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/grundlaeggende-anlaegsteknik

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-ognaturforvaltning-og-naturformidling/haand-ogrygsproejtecertifikat

suddannelseramu/mejeriogjordbrug/etableringog-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/beskaering-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligato
risk-faelleskatalog/fagunderstoettende-dansksom-andetsprog-fi

Fagunderstøttende dansk som
andetsprog har til formål at støtte
tosprogede deltagere i at gennemføre
arbejdsmarkedsuddannelse.
Uddannelsen kan kun tilbydes sammen
med anden arbejdsmarkedsuddannelse.

Efter endt uddannelse kan deltageren
udføre rengøringsarbejde på en
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i
forhold til sig selv og omgivelserne.
Deltageren kan endvidere yde
livreddende førstehjælp ved ulykker og
pludselig opstået sygdom på
arbejdspladsen.

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Rengøring, ejendomsservice og renovation

God ergonomi i rengøringsarbejdet

AMU

45382

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan udføre
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering rengøringsarbejde ved brug af
hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så
sservice/god-ergonomi-i-rengoeringsarbejdet
unødigebelastningslidelser undgås, og
smerte og ømhed i bevægeapparatet
forebygges.

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Grundlæggende rengøringshygiejne

AMU

46549

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Du får en basisviden om
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering mikroorganismer og smitteveje, så du
kan tage de nødvendige hensyn i
sservice/grundlaeggende-rengoeringshygiejne
planlægning og udførelse af det daglige
rengøringsarbejde og undgå
smittespredning i virksomheden.

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Hygiejne på skoler og institutioner

AMU

46550

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Du lærer at udføre rengøringsopgaver
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering på en skole, dag- eller døgninstitution på
sservice/hygiejne-paa-skoler-og-institutioner
en hygiejnisk korrekt måde i forbindelse
med den almindelige rengøring og ved
mere specielle arbejdsopgaver.

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Hospitalshygiejne

AMU

46551

1

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Oliebehandlede gulve

AMU

47172

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering
sservice/hospitalshygiejne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering
sservice/oliebehandlede-gulve

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Polishbehandlede gulve

AMU

47173

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering
sservice/polishbehandlede-gulve

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøringsmidler og
materialekendskab

AMU

47206

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering
sservice/rengoeringsmidler-ogmaterialekendskab

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøringsudstyr og -metoder

AMU

47207

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan anvende effektive
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering metoder og arbejdsgange ved arbejde
med klude og moppegarner, redskaber,
sservice/rengoeringsudstyr-og-metoder
rengøringsvogne og maskiner og forstår
vigtigheden af at holde udstyret rent.

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Service i rengøringsarbejdet

AMU

47208

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan udføre rengørings- og
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering servicearbejde under hensyntagen til
krav om samarbejde,fleksibilitet og
sservice/service-i-rengoeringsarbejdet
ansvarsbevidsthed og med forståelse for
betydningen af en god personlig
fremtræden.

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Mikrofiberrengøring

AMU

47493

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering
sservice/mikrofiberrengoering

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Daglig erhversrengøring

AMU

47494

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering
sservice/daglig-erhvervsrengoering
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Link

Beskrivelse af
kursus

Deltageren kan vælge egnede
rengøringsmidler til fjernelse af
almindeligt forekommende urenheder
samt til rengøring og vedligehold af de
mest typiske materialer, så overfladerne
behandles bedst muligt.

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Syn af boliger, ejendomsservice

AMU

48458

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Du lærer om regler for syn af boliger.Du
suddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomss lærer at fortage syn af boliger ved både
ind- og udflytning samt at udfylde
ervice/syn-af-boliger-ejendomsservice
synsrapport og foretage beregning af
omkostninger som følge af syn.

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Daglig erhvervsrengøring for F/I (a)

AMU

48471

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering
sservice/daglig-erhvervsrengoering-fi

Rengøring, ejendomsservice og renovation

El-låse og overvågning,
ejendomsservice

AMU

48577

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomss
ervice/el-laase-og-overvaagningejendomsservice

Du lærer bl.a. om at komponenter for ellåse og overvågningssystemer samt at
vedligeholde disse.Du lærer at
programmere adgangskort og
nøglebrikker.Du lærer også om
videoovervågning og om love og regler
for dette.

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Miljø- og energioptimering 1,
ejendomsservice

AMU

48580

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomss
ervice/miljoe-og-energioptimering-1ejendomsservice

Du lærer at beskrive, planlægge og følge
op på miljøfremmende tiltag inden for
bygningens el, varme, vand og
ventilation og samarbejde med beboere,
brugere og kollegaer om dette.

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Miljø- og energioptimering 2,
ejendomsservice

AMU

48581

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomss
ervice/miljoe-og-energioptimering-2ejendomsservice

Du lærer at udføre analyser af
bygningers forbrug af forskellige
ressourcer (vand, varme, el), herunder
at vurdere forbruget, reagere aktivt på
det.Du lærer også at udarbejde
informationsmateriale til brugere og
beboere, så energiforbrug kommer i
fokus i hverdagen.

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Indeklima og ventilationsanlæg,
ejendomsservice

AMU

48582

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomss
ervice/indeklima-og-ventilationsanlaegejendomsservice

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Daglig erhvervsrengøring for F/I (b)

AMU

49347

20

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Materialekendskab og rengøringskemi AMU

49350

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering
sservice/materialekendskab-og-rengoeringskemi

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøringsudstyr og metoder

AMU

49352

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering
sservice/rengoeringsudstyr-og-0

Salg, indkøb og markedsføring

Markedsanalyse i detail- og
handelserhvervet

AMU

40001

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/markedsanalyse-idetail-og-handelserhvervet
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Link

Beskrivelse af
kursus

Du lærer bl.a. at foretage
indeklimamålinger, kontrollere
ventilationsanlæggets funktion,
foretager mindre reparationer samt at
udarbejde instruktioner og vejledninger
for drift og vedligeholdelse af
anlæggene.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Du får viden om rengøringsmidler,
suddannelseramu/serviceerhvervene/rengoering rengøringsvogne, klude, redskaber og
maskiner til daglig erhvervsrengøring.
sservice/daglig-1
Du får også kendskab til service,
planlægning og sikkerhed i
rengøringsbranchen.

Deltageren kan, inden for et arbejdsfelt i
detail og/eller handel, planlægge og
gennemføre mindre markedsanalyser i
forhold
til et udvalgt marked.

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Salg, indkøb og markedsføring

Salgsteknik for salgs- og
servicemedarbejdere

AMU

40003

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/salgsteknik-salgsog-servicemedarbejdere

Salg, indkøb og markedsføring

Opbygning/anvendelse af
kundedatabase i CRM-system

AMU

40337

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/opbygninganvend
else-af-kundedatabase-i-crm-system

Efter uddannelsen kan deltageren
opbygge og anvende en kundedatabase
i et eksisterende CRM-system, opstille
søgekriterier i databasen mod udvalgte
segmenter samt arbejde med databasen
ud fra gældende lovgivning om
persondata mv.

Salg, indkøb og markedsføring

Anvendelse af forhandlingsteknik i
detailhandlen

AMU

40338

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/opbygninganvend
else-af-kundedatabase-i-crm-system

Efter uddannelsen kan deltageren
gennemføre forhandlinger med kunder i
salgssituationer, med leverandører i
indkøbssituationer samt anvende
forhandlingsteknikker til at skabe varige
kunde- og leverandørforhold.

Salg, indkøb og markedsføring

Nye kunder via viral markedsføring

AMU

40995

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-og-forretningsservice/nyekunder-viral-markedsfoering

Deltageren lærer at anvende viral
markedsføring til at styrke
virksomhedens online
markedsføringsindsats. Der arbejdes
med
forskellige virale markedsføringsmedier
og -kanaler, bl.a. sociale netværk,
nichesites, communities, blogs mm.
Deltageren kan placere/uploade
markedsføringskampagnen i de
relevante medier.

Salg, indkøb og markedsføring

Databasevedligeholdelse til jobbrug

AMU

44338

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faellesk
ataloget/databasevedligeholdelse-til-jobbrug

Salg, indkøb og markedsføring

Reklamationshåndtering

AMU

44478

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/reklamationshaan
dtering

Salg, indkøb og markedsføring

Konflikthåndtering for
salgsmedarbejderen

AMU

45389

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Fremtiden kunderådgiver
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/konflikthaandterin
g-salgsmedarbejderen
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Link

Deltageren kan give kunden korrekt og
serviceorienteret information om
forbrugerrettigheder m.v. ved køb af
varer og kan
håndtere en efterfølgende reklamation
fra kunden.

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Salg, indkøb og markedsføring

Kundeanalyse og e-strategi

AMU

45951

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/kundeanalyse-oge-strategi

På kurset arbejdes der med strategisk
brug af internettet til e-forretning,
markedsafsøgning og valg af
kundegrupper. Hvad er mulighederne
omkring IT-løsninger i forhold til
virksomhedens e-handels/e-business
målsætning, e-shops, e-kataloger, ehandelspladser, intranet og
ekstranetfunktionaliteter, og hvad er
forskellene i mellem offline og online
indsatser.

Salg, indkøb og markedsføring

Udvikling af E-koncepter og
produktdifferentiering

AMU

45952

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/udvikling-af-ekoncepter-og-produktdifferentiering

Deltageren kommer bl.a. til at arbejde
med valg og udarbejdelse af budskaber
på nettet - den rigtige historie på rigtige
side.
Valg af kommunikationsform i forhold til
markedssegmenter og hvilke fordele og
ulemper er der ved netmedier.

Salg, indkøb og markedsføring

E-markedsføring og reklameindsats

AMU

45953

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/e-markedsfoeringog-reklameindsats

Deltageren kan varetage det
administrative arbejde med emarkedsføring og reklameplacering på
onlinemedier. På kurset
arbejdes med søgeord og
onlinebesøgsdata til brug ved
udarbejdelse af generel emarkedsføringsplanlægning og eannonceringskampagner, herunder
markedsføringsmuligheder med blogs,
bannere, affiliate m.m..

Salg, indkøb og markedsføring

E-administration og betalingssystemer AMU

45955

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/handel-og-logistik/eadministration-og-betalingssystemer

Deltageren har kendskab til
administrative arbejdsgange med
hensyn til anvendelsen af elektroniske
kommunikations- og
transaktionsløsninger. Deltageren kan
arbejde med udveksling af data og
informationer mellem virksomhed og
kunde, samt arbejde med statistik og
data fra betalings-, transaktions- samt
informationsløsninger, som benyttes i
administrative funktioner.

Salg, indkøb og markedsføring

Økonomisk styring af lageret

45958

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/oekonomiske-styring-aflageret

Deltageren kan varetage de opgaver, der
knytter sig til lagerstyring, som
eksempelvis optimering af lager- og
ordrestørrelser,
fastlæggelse af max. og min.
beholdninger, ordre- og
restordreoversigter og tilbudsafgivelse

AMU
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Beskrivelse af
kursus

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Salg, indkøb og markedsføring

Indkøbsprocessen i et Erp system

AMU

45995

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/indkoebsprocess
en-i-et-erp-system

Salg, indkøb og markedsføring

Personligt salg - kunders behov og
løsninger

AMU

46472

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Fremtidens kunderådgiver
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/personligt-salgkundens-behov-og-loesninger

Salg, indkøb og markedsføring

Medvirken til virksomhedens
webstrategi

AMU

46503

1

Salg, indkøb og markedsføring

Planlægning og valg af virksomhedens AMU
webløsning

46505

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Efter uddannelsen kan deltageren forstå
suddannelseramu/handeladministrationkommun hvem et websteds vigtigste
ikationogledelse/ikt-administration/medvirken-til- interessenter er og kan anvende
værktøjer, der bruges til styring og
virksomhedens-webstrategi
udvikling af webstedet.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/ikt-administration/planlaegningog-valg-af-virksomhedens-webloesning

Salg, indkøb og markedsføring

Rådgiverrollen inden for B2B-handel

AMU

46685

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/handel-oglogistik/raadgiverrollen-indenfor-b2b-handel

Efter uddannelsen kan deltageren
optimere samarbejdet med eksterne
parter inden for B2B-området gennem
rådgivning og
vejledning. Deltageren kan desuden
bidrage med viden om anvendelse af itsystemer og programmel til videndeling
inden for fx CRM og ERP.

Salg, indkøb og markedsføring

Kommunikation i serviceorienteret
gæstebetjening

AMU

46691

2

Salg, indkøb og markedsføring

Online Marketing Manager - Design,
målgruppe og budskab

AMU

46779

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkondi
torogkoedbranchen/reception-servering-ogservice/kommunikation-i-serviceorienteretgaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/produktion-af-kommunikationsog-medieprodukter/design-maalgruppe-ogbudskab

Deltagerne kan anvende verbal og nonverbal kommunikation i en
serviceorienteret gæstebetjening, så
gæsten føler sig velkommen og får en
god oplevelse

Salg, indkøb og markedsføring

Administrativ drift af varelageret

AMU

47184

2

Salg, indkøb og markedsføring

Online kundeservice og - rådgivning

AMU

47189

2
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/handel-oglogistik/administrativ-drift-af-varelager

Beskrivelse af
kursus
Deltageren kan udarbejde rekvisitioner,
indkøbsordre, varemodtage,
efterbehandle og returnere
omkostningsvarer og
serviceydelser. Deltageren bliver i stand
til at håndtere materialestamdata,
beholdninger, priser og
leverandørstamdata i et ERP system
(Enterprise Resource Planning,
ressourceplanlægningssystem).

Efter uddannelsen kan deltageren
varetage de administrative funktioner
forbundet med modtagelse, opbevaring
samt
udlevering af varer fra virksomhedens
lager.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Efter uddannelsen kan deltageren
suddannelseramu/handeladministrationkommun servicere, rådgive og kommunikere med
kunder og samarbejdspartnere på
ikationogledelse/handel-og-logistik/onlineonline fora
kundeservice-og-raadgivning
såsom blogs og e-nyhedsbreve og
derved øge kendskabet til og
tilfredsheden med virksomhedens
produkter og services.

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Salg, indkøb og markedsføring

Opsøgende salgsarbejde på B2B
markedet

AMU

47190

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/handel-og-logistik/opsoegendesalgsarbejde-paa-b2b-markedet

Efter uddannelsen kan deltageren
planlægge og gennemføre egen
opsøgende salgsindsats over for
nuværende og potentielle
kunder på B2B markedet, gennem
identifikation af kundens
præferencestruktur samt anvendelse af
relationsfremmende salgsteknikker.

Salg, indkøb og markedsføring

Produkt- og kundevejledning i
handelsvirksomheden

AMU

47193

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/handel-og-logistik/produkt-ogkundevejledning-i-handelsvirksomheden

Efter uddannelsen kan deltageren på
baggrund af analyse og vurdering af
kundens præferencestruktur, herunder
formålet
med købet, vejlede og rådgive kunden
om produktets kvantitative og
kvalitative fordele i relation til kundens
forretningsområde.

Salg, indkøb og markedsføring

Administrative opgaver i salgsarbejdet AMU

47236

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/administrativeopgaver-i-salgsarbejdet

Salg, indkøb og markedsføring

Teknisk salg i kundekontaktfunktioner AMU

47252

2

Salg, indkøb og markedsføring

Online Marketing Manager, e-mail til AMU
jobbrug

47293

2

Salg, indkøb og markedsføring

Online Marketing Manager, tekster til AMU
nettet, formulering og opbygning

47301

2

Salg, indkøb og markedsføring

Sociale medier som
kommunikationskanal i
detail

AMU

47341

1

Salg, indkøb og markedsføring

Markedsføring med sociale medier i
detailhandlen

AMU

47342

2
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Efter uddannelsen kan deltagere
tilrettelægge og udføre det
administrative arbejde i en
salgsfunktion, herunder
administrative rutiner som
tilbudsgivning, håndtering af
ordremodtagelse, fakturering og
kundereklamationer.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i Fremtidens kunderådgiver
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/administration/telefonisk-salg-ikundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faellesk
ataloget/e-mail-til-jobbrug
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faellesk
ataloget/tekster-til-nettet-formulering-ogopbygning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/sociale-mediersom-kommunikationskanal-i-detail

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/markedsfoeringmed-sociale-medier-i-detailhandlen

Efter uddannelsen kan deltageren
vurdere relevansen i anvendelsen af
sociale medier i detailhandlen.
Deltageren kan bruge
sociale medier til at udveksle
informationer, nyheder og dele viden
imellem medarbejderne og kunderne.
Efter uddannelsen kan deltageren
vedligeholde butikkens profil på en
social medieplatform. Deltageren kan
gennemføre en kampagne for
detailhandelsvirksomheden, tiltrække
kunder og brande butikken via sociale
medier.

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Salg, indkøb og markedsføring

Kundeloyalitet med sociale medier i
detailhandlen

AMU

47343

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/detailhandel/kundeloyalitetmed-sociale-medier-i-detailhandlen

Salg, indkøb og markedsføring

Segmentering og målgruppevalg i
markedsføring

AMU

47560

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/segmentering-ogmaalgruppevalg-i-markedsfoering

Salg, indkøb og markedsføring

Valg af markedsføringskanal

AMU

47562

2

Salg, indkøb og markedsføring

Materialestyring i virksomheder vha.
Erp- system

AMU

49030

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Efter uddannelsen kan deltageren
suddannelseramu/handeladministrationkommun arbejde administrativt med
materialestyring i et ERP system og
ikationogledelse/administration-6
foretage behovsberegninger for
materialer og generere automatiske
indkøbsordrer. Deltageren kan foretage
opfølgning på ordrerne og anvende
rapporteringsmulighederne.

Salg, indkøb og markedsføring

Professionelt indkøb i virksomheden

AMU

49084

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/handeladministrationkommun
ikationogledelse/handel-og-logistik/professioneltindkoeb-i-virksomheden

Salg, indkøb og markedsføring

Digital markedsføring

Akademiuddannelse

30

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Professionel digital markedsføring.

Salg, indkøb og markedsføring

E-handel

Akademiuddannelse

30

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Professionelt arbejde med E-handel.

Salg, indkøb og markedsføring

Logistik

Akademiuddannelse

30

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan udarbejde logistikanalyser og vurdere en
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Efter uddannelsen kan deltageren
fastholde og udbygge butikkens
kundeloyalitet samt synliggøre butikkens
profil via sociale medier. Deltageren kan
i arbejdet anvende konkrete teknikker til
dialog med kunderne.

Efter uddannelsen kan deltageren
udvælge en målgruppe på baggrund af
en segmentering af markedet med
henblik på at
kunne deltage i arbejdet med at
iværksætte en målrettet
markedsføringsaktivitet eller kampagne.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Efter uddannelsen kan deltageren
suddannelseramu/handeladministrationkommun vurdere og udvælge en
markedsføringskanal til en udvalgt
ikationogledelse/viden-ogforretningsservice/valg-af-markedsfoeringskanal målgruppe. Deltageren kan iværksætte
markedsføringskampagner i forskellige
markedsføringskanaler, fx med input til
annoncer, søgeord, mv.

nelser/merkantil/akademiuddannelsen-iinternational-handel-og-markedsfoering/digitalmarkedsfoering-akademiuddannelsen-iinternational-handel-og-markedsfoering

nelser/merkantil/akademiuddannelsen-iinternational-handel-og-markedsfoering/ehandel-akademiuddannelsen-i-internationalhandel-og-markedsfoering

nelser/merkantil/akademiuddannelsen-iinternational-transport-og-logistik/logistikakademiuddannelsen-i-international-transportog-logistik

Efter kurset kan du medvirke og
gennemføre det operationelle indkøb.
Du kan gennemføre indkøbet fra
indkøbsordren, til fakturakontrol og
kvalitetsmæssige sider af indkøbet. Du
kan fastlægge relevante nøgletal med
udgangspunkt i virksomhedens
leveringsservice.

Udarbejdelse og udførelse af strategi for
og indhold på virksomhedens digitale
markedsføring, herunder SEO, AdWords
og Analytics

Strategi for salg via e-handel. Valg af
platform og marketingstrategi, herunder
SEO, Analytics, brugertest,
konverteringsoptimering og sociale
medier.

virksomheds logistiske effektivitet samt
at optimere den samlede
ressourceudnyttelse.

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Salg, indkøb og markedsføring

Online kommunikation

Akademiuddannelse

30

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Der udarbejdes og dele forskellige typer

Salg, indkøb og markedsføring

Salgspsykologi og grundlæggende salg Akademiuddannelse

40

10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Forstå købssignaler, købemotiver,

Salg, indkøb og markedsføring

Service

Akademiuddannelse

25

5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan Få grundlæggende forståelse for

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Ergonomi inden for faglærte og
ufaglærte job

AMU

40392

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Hverdagslivet som indsatsområde

AMU

40596

4

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Patientsikkerhed og utilsigtede
hændelser

AMU

40823

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Praktisk hjælp til ældre

AMU

42690

15

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Anerkendende kommunikation i
omsorgsarbejdet

AMU

42834

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Samarbejde med ældre om gode
kostvaner

AMU

42933

2
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Antal ECTS

Link
nelser/merkantil/akademiuddannelsen-ikommunikation-og-formidling/onlinekommunikation-akademiuddannelsen-ikommunikation-og-formidling

nelser/merkantil/akademiuddannelsen-iinternational-handel-ogmarkedsfoering/salgspsykologi-oggrundlaeggende-salg-akademiuddannelsen-iinternational-handel-og-markedsfoering

Beskrivelse af
kursus
relevant content og online PR med
udgangspunkt i den udarbejdede online
kommunikationsstrategi. Du får
færdigheder til at planlægge, formulere
og publicere brugerorienterede
webtekster, video, audio etc. samt
analysere og anvende sprog,
indholdsgenrer og fortællemodeller
målrettet en kommunikationsopgave.

kundetyper, aflæsning af adfærd. Lær
aktiv lytning, spørgeteknik,
kommunikation, indsigt i egen adfærd
og kom.

nelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og- serviceholdninger. Lær hvordan du går
markedsfoering/service-akademiuddannelsen-i- fra passiv ekspedition til aktiv
servicehåndtering. Lær om kunde- og
salg-og-markedsfoering
borgertyper
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan forebygge forkerte
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligato arbejdsstillinger og nedslidninger i det
risk-faelleskatalog/ergonomi-inden-faglaerte-og- daglige arbejde, og kan medvirke til at
ufaglaerte-job
sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på
arbejdspladsen.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-ogsundhed-i-kommunerne/hverdagslivet-somindsatsomraade-i-sosu-arbejdet

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i SOSU Klar
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/sundheds-ogsygeplejeopgaver-isygehusvaesenet/patientsikkerhed-og-utilsigtedehaendelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-ogsundhed-i-kommunerne/praktisk-hjaelp-tilaeldre
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-ogsundhed-i-kommunerne/anerkendendekommunikation-i-omsorgsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-ogsundhed-i-kommunerne/samarbejde-med-aeldreom-gode-kostvaner

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Magt og omsorg

AMU

44627

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-ogfysiskpsykisk-handicap/magt-og-omsorg

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Neuropædagogik som redskab i
pædagogisk arbejde

AMU

44859

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-medboern-og-unge/neuropaedagogik-som-redskab-ipaedagogisk-arbejde

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Håndhygiejne

AMU

45783

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-ogfysiskpsykisk-handicap/haandhygiejne-i-socialtog-paedagogisk-arbejde

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Tidlig opsporing af sygdomstegn

AMU

46874

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-ogsundhed-i-kommunerne/tidlig-opsporing-afsygdomstegn

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Medvirken ved lægemiddelbrug i
omsorgsarbejdet

AMU

47258

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-ogfysiskpsykisk-handicap/medvirken-vedlaegemiddelbrug-i-omsorgsarbejdet

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Grundlæggende faglig regning

AMU

47668

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i SOSU Klar
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligato
risk-faelleskatalog/grundlaeggende-fagligregning

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Faglig læsning

AMU

47670

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Indgår i SOSU Klar
suddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligato
risk-faelleskatalog/faglig-laesning

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Generel hygiejne i socialt og
pædagogisk arbejde

AMU

48096

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/aeldrepleje-0

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Den styrkede pædagogiske læreplan

AMU

48384

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-medboern-og-unge/den-styrkede-paedagogiskelaereplan

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Arbejdet med lavaffektive metoder Low Arousal

AMU

48390

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-ogfysiskpsykisk-handicap/arbejdet-medlavaffektive-metoder-low-arousal

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Mentalisering i omsorgs og
relationsarbejdet

AMU

48670

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocial
ogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-ogfysiskpsykisk-handicap/mentalisering-i-omsorgsog-relationsarbejde
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Akutsygepleje

Diplomuddannelse

35

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Demens

Akademiuddannelse

40

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Førstehjælp med brandbevidsthed

Private/særlige forløb

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

ICDP niveau 1

Private/særlige forløb

30

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Kognitiv misbrugsbehandling

Private/særlige forløb

6

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Introduktion til den kognitive metode,
som et godt redskab til behandlere og
liste/
plejepersonale i psykiatrien.

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Medicinhåndtering

Private/særlige forløb

5

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Elæringskursus der giver indsigt i
liste/
procedure, vejledende retningslinje og
om borgerinddragelse - sygeplejersker.

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Neuropsykologi og neuropædagogik

Diplomuddannelse

85

10 https://www.ucn.dk/kurser-og-

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Neuropædagogik VUU

Akademiuddannelse

30

10 https://www.ucn.dk/kurser-og-

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sammenhæng i demensforløb

Diplomuddannelse

30

5 https://www.ucn.dk/kurser-og-

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sårpleje

Private/særlige forløb

14

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Sårpleje m. 14 moduler som E- learning.
liste/
Kurset målrettes til både SPL. SSA og
SSH. E- learringsmateriale med 1 års
tilgængelighed (+ brush up).

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Visitatoruddannelse

Private/særlige forløb

9

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Voksenpædagogisk Grundkursus

Private/særlige forløb

20

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kørsel med sættevogn

AMU

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Grunduddannelsen giver indsigt og
liste/
viden ifht. at kunne agerer som
myndighedsperson som visitator.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Deltagerne lærer blandt andet om
liste/
kommunikations- og
formidlingsprocesser i ft. for eksempel
borgere, pårørende, elever, praktikanter
m. fl.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/koersel-med-0

31863
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Antal ECTS

1

Link
5 https://www.ucn.dk/kurser-og-

10

videreuddannelser/diplomuddannelser/densundhedsfagligediplomuddannelse/borgern%C3%A6rsundhed/akutsygepleje
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddan
nelser/velfaerdundervissund/akademiuddannelse
n-i-sundhedspraksis/demensakademiuddannelsen-i-sundhedspraksis

Beskrivelse af
kursus
Modulet har fokus på akutsygeplejen i
kommunal praksis

Vi arbejder med praksisnære
problemstillinger i relation til borgere
med demens, vi anvender
neuropædagogiske og
socialpædagogiske metoder
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Deltagerne lærer at handle
hensigtsmæssigt ud fra førstehjælpens
liste/
hovedpunkter og bliver bevidst om egen
rolle i tilfælde af brand
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Få styrket dine kompetencer til at
liste/
iagttage, beskrive og analysere egne
samspilsrelationer med andre. Indsigt i
egne ressourcer og betydning

videreuddannelser?step=search&term=neurop%
C3%A6dagogik&searchType=courses

videreuddannelser/uddannelse-forledige/neuropædagogik-vuu?

Få fokus på læring og livsduelighed for
personer i udsatte positioner. Arbejd
med koblingen mellem neurologi,
psykologi, sociologi, specialpædagogik

Modulet har fokus på hvordan der
videreuddannelser/diplomuddannelser/denskabes kontinuietet og sammenhæng i
forløb med den demensramte i
sundhedsfagligediplomuddannelse/professionspraksis/sammenh sundhedsvæsnet.
%C3%A6ng-i-patient--og-brugerforl%C3%B8b-isundhedsv%C3%A6senet-det-godedemensforl%C3%B8b

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Beskrivelse af
kursus

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Uheldforebyggelse for
erhvervschauffører

AMU

40065

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/uheldforebyggelse-erhvervschauffoerer

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerøkonomi

AMU

40967

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan efter gennemført
suddannelseramu/transporterhvervene/lageruddannelse beregne relevante
lagerøkonomiske nøgletal.
terminal-og-logistik/lageroekonomi

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker

AMU

42851

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/sikker-adfaerd-nul-arbejdsulykker

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Køre- og hviletidsregler

AMU

44722

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/koere-og-hviletidsregler

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerstyring med it - udvidede
funktioner

AMU

44759

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/lagerterminal-og-logistik/lagerstyring-med-itudvidede-funktioner

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lastsikring og stuvning af gods

AMU

45074

3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Enhedslaster

AMU

45077

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan anvende det korrekte
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst lastsikringsudstyr, stuve og surre
forskellige godstyper på lastbiler eller
ransport/lastsikring-og-stuvning-af-gods
andre køretøjer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltagerne kan opbygge stykgods i
suddannelseramu/transporterhvervene/lagervarierende størrelser som enhedslaster
terminal-og-logistik/enhedslaster
samt opbygge og sikre forskellige former
for enhedslaster.

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kundebetjening - lager

AMU

45078

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan betjene kunderne ud fra
suddannelseramu/transporterhvervene/lageren serviceiceorienteret indstilling ved
vare-udlevering/modtagelse.
terminal-og-logistik/kundebetjening-lager

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Logistik og samarbejde

AMU

45097

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren får kendskab til betydningen
af at samarbejde om virksomhedens
suddannelseramu/transporterhvervene/lagerlogistik og kan udarbejde forslag til
terminal-og-logistik/logistik-og-samarbejde
løsning af problemer.

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kørsel med vogntog, kategori C/E

AMU

45114

20

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods AMU

45259

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kommunikation og kulturforståelse
(serviceudd.)

AMU

45644

1,7

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/personb
efordring-med-metro-ogletbane/kommunikation-og-kulturforstaaelse

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Udvikling og teknologi i
transporterhvervene

AMU

45647

2,3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Dyretransport - håndtering på
samlesteder

AMU

45867

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/lagerterminal-og-logistik/udvikling-og-teknologi-itransporterhvervene
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/transpor
t-af-levende-dyr/dyretransport-haandtering-paasamlesteder

Side 54 af 57

Antal ECTS

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/grundko
mpetence-chauffoer-gods/koersel-med-vogntogkategori-ce
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/lagerterminal-og-logistik/sikkerhedsuddannelse-vedfarligt-gods

Deltageren kan anvende
lagerstyringsprogram til løsning af
normalt forekommende opgaver på
lageret.

Grundlæggende uddannelse for
chauffører, der skal arbejde med
godstransport, hvortil der anvendes
vogntog.
Udføre arbejdet i henhold til de krav,
der er involveret i udfærdigelse af
transportdokumenter og farligt gods.

Deltageren kan håndtere og klargøre dyr
til lastbiltransport, således at dyrene
ikke påføres stress, smerte eller
beskadigelse.

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Dyretransport - kompetencebevis

AMU

45868

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Efteruddannelse for erfarne
truckførere

AMU

46893

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Manuel lagerstyring

AMU

46894

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan medvirke til at
suddannelseramu/transporterhvervene/lagerlagerstyringen fungerer optimalt,
anvende lokationssystemer
terminal-og-logistik/manuel-lagerstyring

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

ADR Grundkursus

AMU

46905

3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerstyring med it

AMU

46939

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/adr-grundkursus-vejtransp-af-farl-godsi-emb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Uddannelsen er en introduktion til
suddannelseramu/transporterhvervene/lageranvendelse af et integreret edblagerstyrings-system.
terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Opbevaring og forsendelse af farligt
gods

AMU

46946

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Du lærer at håndtere, plukke og klargøre
suddannelseramu/transporterhvervene/lagerfarligt gods til forsendelse i henhold til
terminal-og-logistik/opbevaring-og-forsendelse- relevante regler og vejledninger.
af-farligt-gods

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage AMU

47592

7

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/lagerterminal-og-logistik/gaffeltruck-certifikatkursusb-7-dage

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Gaffelstabler certifikatkursus A, 5
dage

AMU

47593

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

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

AMU

47694

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

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

47696

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus

AMU

47706

1,7

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus + Klasse AMU
1

47707

2,3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Uddannelse i transport af farligt gods i
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst emballager (stykgods), inklusive klasse 1,
ransport/adr-repetition-grundkursus-klasse-1
i henhold til ADR-konventionen.

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus + Tank AMU

47714

2,7

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Uddannelse i transport af farligt gods i
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst emballager (stykgods) og tanke, i
henhold til ADR-konventionen.
ransport/adr-repetition-grundkursus-tank

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus + Tank AMU
+ Klasse 1

47716

3,3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/adr-repetition-grundkursus-tank-klasse1
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Link

Beskrivelse af
kursus

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Kompetencebevis for chauffører, der
suddannelseramu/transporterhvervene/transpor udfører transporter af tamdyr af
t-af-levende-dyr/dyretransport-kompetencebevis hestefamilien eller tamkvæg, -får, geder, -svin eller fjerkræ.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan udføre avanceret løft,
suddannelseramu/transporterhvervene/lagertransport og stuvning af forskelligt gods
under vanskelige forhold og under
terminal-og-logistik/efteruddannelse-erfarnetidspres.
truckfoerere

Deltagerne kan føre og betjene
gaffeltrucks og selvkørende
gaffelstablere, foretage daglig
vedligeholdelse af gaffeltrucks og
gaffelstablere.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Efter uddannelsen kan deltagerne føre
suddannelseramu/transporterhvervene/lagerog betjene selvkørende gaffelstablere
samt foretage daglig vedligeholdelse af
terminal-og-logistik/gaffelstablergaffelstablere.
certifikatkursus-5-dage
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/adr-grund-og-sepcialiseringskursusklasse-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/adr-grund-og-specialiseringskursustank-kl-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/adr-repetition-grundkursus

Uddannelse i transport af farligt gods i
emballager og i tanke eller
tankcontainere i henhold til ADRkonventionen.
Uddannelse i transport af farligt gods i
emballager (stykgods) og tanke, i
henhold til ADR-konventionen.

Uddannelse i transport af farligt gods i
emballager (stykgods) og tanke,
inklusive klasse 1, i henhold til ADRkonventionen.

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Erhvervsgruppe

Kursustitel

Type
uddannelse

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Godstransport med lastbil

AMU

47854

30

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren erhverver kørekort kategori
suddannelseramu/transporterhvervene/grundko C jf. gældende myndighedskrav
beskrevet i Justitsministeriets BEK nr. 12
mpetence-chauffoer-gods/godstr-0
af 10/01/2013 om kørekort.

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Intensiv grundlæggende
kvalifikationsuddannelse

AMU

47855

20

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/grundko
mpetence-chauffoer-gods/intensivgrundlaeggende-kvaluddannelse-lastbil

Deltageren kan føre køretøjet rationelt
med hovedvægt på sikkerhed jf. Trafik og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af
08/07/2015.

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Grundlæggende
kvalifikationsuddannelse - lastbil

AMU

47856

40

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/grundlaeggendekvalifikationsuddannelse-lastbil

Deltageren kan føre køretøjet rationelt
med hovedvægt på sikkerhed jf. Trafik og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af
08/07/2015.

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Godstransport med lastbil samt
grundl. kval.uddan.

AMU

47857

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerstyring med it - grundlæggende
funktioner

AMU

47894

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/godstransport-med-lastbil-samt-grundlkvaluddan
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/lagerterminal-og-logistik/lagerstyring-med-itgrundlaeggende-funktioner

Deltageren kan anvende
lagerstyringssystem hvori stregkoder og
brug af håndterminaler indgår til
løsning.

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Befordring af sygdoms- og
alderssvækkende passagerer

AMU

48104

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Køreteknik for erhvervschauffører trin 1

AMU

48465

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Køreteknik for erhvervschauffører ajourføring

AMU

48466

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kranbasis, suppleret med samløft
med kraner

AMU

48586

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Ajourføring for stykgods- og
distributionschauffør

AMU

48611

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Ajourføring for kølevognschauffører

AMU

48624

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Ajourføring for renovationschauffører AMU

48625

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren ajourføres med nyeste regler
suddannelseramu/transporterhvervene/renovati og standarder, håndtere - og
transportere forskellige typer af affald.
on/ajourfoering-renovationschauffoerer

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Ajourføring for kranførere

48627

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren ajourføres med nyeste regler
suddannelseramu/transporterhvervene/mobile- og standarder, håndtere - og
transportere forskellige typer af kraner
kraner/ajourfoering-kranfoerere
monteret på lastbil.

AMU
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Antal ECTS

Link

Beskrivelse af
kursus

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan betjene den
suddannelseramu/transporterhvervene/specialb handicappedes personlige hjælpeudstyr
og anvende korrekt løfte- og
efordring-af-personer/befordr-0
bæreteknik.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan reagere hensigtsmæssigt
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst i vanskelige og pludseligt opståede
ransport/koereteknik-erhvervschauffoerer-trin-1 situationer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/koereteknik-erhvervschauffoererajourfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsud
dannelser/betjening-af-travers-portalkran-ogriggerudstyr/kranbasis-suppleret-med-samloeftmed-kraner

Deltageren kan anvende korrekt styre-,
bremse-, undvige- og afværgeteknik.

På kurset lærer du at betjene
certifikatbelagte kraner omfattet af §4 i
arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346
af 29/11/2017

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst
ransport/ajourfoering-stykgods-ogdistributionschauffoer

eltageren ajourføres med nyeste regler
og standarder, håndtere - og
transportere forskellige typer af
stykgods inden for bl.a.
distributionskørsel.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren ajourføres med nyeste regler
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst og standarder, og kan håndtere
temperaturfølsomt gods i kølevogne.
ransport/ajourfoering-koelevognschauffoerer

Type
uddannelse

Kursuskode
Varighed (AMU-kode/
dage
modulnr. )

Kursustitel

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Ajourføring for
dyretransportchauffører

AMU

48629

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Ajourføring for entreprenørchauffører AMU

48630

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Ajourføring for chauffører af
mejeriprodukter

AMU

48631

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Mobile kraner >8-30 tonsmeter

AMU

48643

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Mobile kraner >8-30 tm_med
integreret kranbasis

AMU

48644

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked
suddannelseramu/transporterhvervene/mobilekraner/mobile-kraner-8-30-tmmed-integreretkranbasis

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Mobile kraner >30 tonsmeter

AMU

48646

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Udvidelse kran E til Mob. kraner >30
tonsmeter

AMU

48648

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

EU-Efteruddannelse for
godschauffører - oblig. del

AMU

48660

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 AMU
tonsmeter

48672

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Grundlæggende kvalifikation for
varebilschauffør

AMU

48850

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Grundlæggende uddannelse i betjening
suddannelseramu/transporterhvervene/mobile- af mobile kraner med en løfteevne over
30 ton/tonsmeter.
kraner/mobile-kraner-30-tonsmeter
Krancertifikatuddannelse.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Udvidelse af kran E til grundlæggende
suddannelseramu/transporterhvervene/mobile- uddannelse i betjening af mobile kraner
med en løfteevne over 30 tonsmeter.
kraner/udvidelse-kran-e-til-mob-kraner-30tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Godschauffører opnår uddannelsesbevis
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK
ransport/eu-efteruddannelse-godschauffoerer- nr. 1327 af 29/11/2017
obligdel
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Udvidelse af kran D til grundlæggende
suddannelseramu/transporterhvervene/mobile- uddannelse i betjening af mobile kraner
med en løfteevne over 30 tonsmeter.
kraner/udvidelse-kran-d-til-mob-kraner-30tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan, under overholdelse af
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst sikkerhedsforskrifterne, udføre
lastsikring i varebiler på en forsvarlig og
ransport/grundlaeggende-kvalifikationergonomisk korrekt måde
varebilschauffoer

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Efteruddannelse for
varebilschauffører

AMU

48851

2
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren ajourføres med nyeste regler
suddannelseramu/transporterhvervene/transpor og standarder, håndtere - og
transportere håndtere - og transportere
t-af-levende-dyr/ajourfoering-0
levende dyr.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren ajourføres med nyeste regler
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst og standarder, håndtere - og
ransport/ajourfoering-entreprenoerchauffoerer transportere forskellige former for
entreprenørkørsel.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren ajourføres med nyeste
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst regler og standarder, håndtere - og
transportere forskellige typer af mælk
ransport/ajourfoering-chauffoerer-afog mejeriprodukter.
mejeriprodukter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Grundlæggende uddannelse i betjening
suddannelseramu/transporterhvervene/mobile- af mobile kraner med en løfteevne over
8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.
kraner/mobile-kraner-8-30-tonsmeter
Krancertifikatuddannelse.
mobile kraner med en løfteevne over 8
tonsmeter til og med 30 tonsmeter med
integreret kranbasis.
Krancertifikatuddannelse.

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarked Deltageren kan med denne ajourføring i
suddannelseramu/transporterhvervene/vejgodst nyeste regler, udføre chaufføropgaver i
forbindelse med erhvervsmæssig
ransport/efteruddannelse-varebilschauffoerer
godstransport i varebil.

