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Bygge og Anlæg 
 

 Vejl. Uddannelsesforløb Beskrivelse af vejledende uddannelsesforløb AMU-
kode 

Kurser Varighed 

1 Automatik Retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med 
opsætning af automatisk styrede anlæg i industri-
virksomheder hvor maskinanlæg er en central del 
af opgaverne. Kursusrækken forbedrer deltage-
rens kompetencer i forhold til Maskinanlæg, ro-
botteknik og PLC og forbedrer dermed deltage-
rens kompetencer i forhold til at søge arbejde i el-
branchens virksomheder. Kurserne kan med for-
del tages i mindre pakker i følgende rækkefølge: 
44017, 40151, 42494, 40677, 44016, 44018. Der-
næst 46983 og 40494. Kurserne 47406 og 40743 
bør tages i sammenhæng, men kan ligge på et 
vilkårligt tidspunkt i forhold til resten af forløbet.  

40151 PLC Grundlæggende 30 

40494 Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger 

40677 PLC analog 

40743 Robotteknik, off-line programmering 

42494 PLC sekventiel 

44016 PLC Industrielle bussystemer 

44017 Grundlæggende styringsteknik 

44018 PLC Implementering af operatørpanel 

47406 Robot, idriftsættelse 

47983 Motorer og frekvensomformere 

2 Belysning Forløbet gennemgår de vigtigste elementer af el-
installationsarbejde vedrørende belysning og 
forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at 
søge arbejde i el-installationsvirksomheder. Kur-
serne kan tages i vilkårlig rækkefølge. 

44153 Belysning, energioptimering af belysningsan-
læg 

7 

44170 Belysning, dimensionering af anlæg 

44171 Belysning valg af lyssætning 

44173 Belysning, installation af nød og panikanlæg 

47101 LED-belysning, dimensionering, inst og vedl. 
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3 Blikkenslager - tagarbej-
de 

Kurset retter sig mod traditionelt blikkenslager-
arbejde, inden for tag, facade og skifferarbejde i 
forbindelse med ny byggeri, reparation, vedlige-
holdelse på gamle bygninger. Kurserne kan gen-
nemføres i vilkårlig rækkefølge.  

42002 Fremstilling af tagrender og nedløb 30 

42003 Fremstilling af formstykker til tagrender og 
nedløb 

42010 Falset tag og facade 

42012 Afslutningsdetaljer ved falset tag- og facade-
arbejde 

42013 Rededækning af tage og facader 

42019 Inddækning af kvisttage 

42020 Inddækning af flunker på kviste 

42021 Inddækning af front/spejl på kviste 

42022 Inddækning af skorstene og ovenlys 

42072 Bånddækning af tage og facader 

4 Bygningsmaler: Indven-
dig renovering 

Jobrettet uddannelsesforløb for bygningsmalere - 
fortrinsvis faglærte. 

40356 Fuger - udfyldning med acrylfugemasse 28,5 

40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk 

41761 Aktuelle malematerialer og teknikker 

42836 Malebehandling af betonoverflader 

43701 Spartling af gipsplader 

43996 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og 
isocyanater 

44394 Bygningsmaler - Spartling af vanskelige over-
flader 

46680 Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt 

47338 Farlige stoffer - Fortidens synder 

47889 Kvalitetssikring og planlægning af malearbej-
de 

47898 Sprøjtespartling med airless 

47954 Bygningsmaler - Anvendelse af airlesssprøjte 

5 Certificering - Fjernvarme Kursusforløbet henvender sig til vvs'ere, der skal 44976 Kontrol af fjernvarmeanlæg 10 
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arbejde med servicering af fjernvarmeanlæg i 
bygninger (boliger, erhvervsejendomme, større 
byggeri). 

44977 Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg 

6 Energioptimering Forløbet retter sig mod elektrikere, der skal ar-
bejde med energioptimerende løsninger. Kurser-
ne kan med fordel tages i rækkefølgen: 47139, 
47140, 47306, 40855 som afsluttes med certifi-
kat. 46522 og 47545 kan tages i vilkårlig række-
følge i forhold til resten af forløbet. 

40855 Køleteknik, klargøring og idriftsættelse 19 

46522 Installation af solceller 

47139 Køle-, fryse- og komfortanlæg grundlæggende 

47140 Køle-, fryse- og komfortanlæg optimering og 
eftersyn 

47306 Hårdlodning af kobber og stål til DN13 

47545 Varmepumpeinstallation 

7 Energirenovering - Fag-
lærte murere 

Uddannelsesforløbet henvender sig til  faglærte, 
og også nyuddannede, der opkvalificeres til ener-
girenoveringsopgaver. 

40354 Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livs-
cyklus 

30 

40611 Isolering – energirigtige løsninger ved isole-
ring 

40614 Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav 

40688 Bygningsreglementet – Energiforbrug 

40688 Bygningsreglementet –  Fugt og holdbarhed  

42879 Termografering af bygninger 

45888 Radonsikring i byggeriet 

46670 Udvendig isolering – sokkel og tilslutninger 

46672 Udvendig isolering på tungt underlag 

46673 Udvendig isolering – kreativ udsmykning 

46674 Armeret håndpuds 

46676 Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds 

47292 Praktisk energioptimering i bevaringsværdige 
huse 

47535 Kundefokus og valg af klimaløsninger 

48014 Efterisolering af kælder, krybekælder og ter-
rændæk  
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48218 Energioptimering af bygningskonstruktioner  

8 I sporet på Jernbanen Et jobrettet uddannelsesforløb, der primært ret-
ter sig mod personer, der har kendskab til  bygge- 
og anlægsbranchen 

43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på 
byggeplads 

30 

45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 
værktøj 

45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 

45581 Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask. - 
b/a 

47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 

48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 

48219 Sporunderbygning - Bærelag 

48220 Afvanding – Dræn, brønde, faste ledninger 

48221 Nivellering  - spor og bane 

48222 Perronbygning – Fundering, stålkonstruktion, 
bærelag, kabelrør, belægning 

48223 Sporteknik – skinner, sveller, befæstigelsesty-
per 

48225 Etablering af kørestrømsfundamenter 

9 Installationsteknik - ser-
vice/anlæg 

Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer 
af vvs-installationsarbejde og forbedrer deltage-
rens kompetencer i forhold til at søge arbejde i 
vvs-installationsvirksomheder. Kurserne kan ta-
ges i vilkårlig rækkefølge, men det anbefales at 
afslutte med 42035. 

42032 Installation af varmefordelende anlæg 16 

42035 El-teknik i vvs installationer 

42038 Styring og regulering af varmefordelende an-
læg 

47288 Tjek på vandinstallationer 

47576 Ændring af eksisterende varmeanlæg 

47821 Egentlig beregning af vandinstallationer 

10 Installationsteknik - ved-
varende energi 

Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer 
af vvs-installationsarbejde i relation til vedvaren-
de energi-installationer og forbedrer deltagerens 
kompetencer i forhold til at søge arbejde i vvs-

40633 Energiservice, tekniske installationer  18 

42038 Styring og regulering af varmefordelende an-
læg  

46266 Salg af energibesparende installationer 
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installationsvirksomheder 47545 Varmepumpeinstallation 

47546 Installation af solvarmeanlæg 

47547 Installation af mindre biomassekedler og ovne 

47576 Ændring af eksisterende varmeanlæg 

11 Intelligente bygningsin-
stallationer 

Forløbet gennemgår de vigtigste elementer af el-
installationsarbejde vedrørende centralt og de-
centralt styrede anlæg, herunder KNX og forbed-
rer deltagerens kompetencer i forhold til at søge 
arbejde i el-installationsvirksomheder. Kurserne 
kan med fordel tages i følgende rækkefølge: 
44162, 44163, 47507, 47508, 44166, 44179. 

44162 IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg 10 

44163 IBI/CTS , progr. og fejlfinding på centrale an-
læg 

44166 IBI/CTS, rådgivning om BMS 

44179 IBI/CTS, fejlfinding på decentrale anlæg 

47507 KNX-programmering 

47508 KNX - installationer, systemkendskab 

12 Introforløb i standardma-
skiner 

Uddannelsesforløb i grundlæggende brug af stan-
dardmaskiner. For personer uden eller mindre 
erfaring i træ -og møbelindustrien 

40246 Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner 15 

40746 Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindu-
strien 

44899 Maskinelle møbelsamlinger på standardma-
skiner 

48408 Bearbejdning af træ  på bordfræser 

48409 Grundmaskiner til at save og høvle i emner i 
træ 

13 Kloakrørlægger Deltagerne kan arbejde som kloakrørlægger. Kur-
susforløbet giver mulighed for at melde sig til 
Kloakmesteruddannelsen, som p.t. har en varig-
hed på 61 dage. Kloakrørlæggeren kan med prak-
tisk erfaring og flere kurser give merit til faglært 
struktør. 

45215 Grundlæggende faglig regning 42 

46967 Kloakering - Arbejdsmiljø 

46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og ind-
retning 

46969 Kloakering - Dræning af bygværker mv. 

46970 Kloakering – Anvendelse af lægningsbest 

46971 Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang 
mv. 

46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 

46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmateri-
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aler 

46974 Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus 

46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner 

46976 Kloakering – Udførelse af afløbsinstallationer 

47136 Vejen som arbejdsplads - certifikat 

47665 Nivellering 

14 På vej ind i anlægsbran-
chen 

Deltagerene kan komme i beskæftigelse som ufag-
lært anlægsarbejder/specialarbejder. Kurser kan 
give merit til faglært struktør 

40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og 
fliser 

30 

43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på 
byggeplads 

45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 
værktøj 

45215 Grundlæggende faglig regning 

45347 Grundlæggende faglig matematik 

45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 

45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 

47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 

47665 Nivellering 

48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 

15 På vej ind i byggebran-
chen 

Deltagerne kan komme i beskæftigelse som ufag-
lært/specialarbejder vedr. beton. Kombinationen 
af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit 
til faglært struktør. 

43548 Mindre blandeanlæg - mørtel og beton 30 

45159 Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkel-
ister 

45161 Slap armering - udførelse af enkle løsninger 

45163 Forskalling - udførelse af enkle løsninger 

45215 Grundlæggende faglig regning 

45347 Grundlæggende faglig matematik 

45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 

45566 Rulle- bukkestillads- opstiling mv. 
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47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 

47665 Nivellering 

48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 

16 På vej til maskinfører Forløbet giver merit til maskinføreruddannelsens 
modul 1 (dvs. de første 3 uger ud af 6 uger i første 
skoleophold). Med beskæftigelse inden for bran-
chen er der mulighed for merit til maskinførerud-
dannelsen. 

40562 Graveskader - Forebyggelse 30 

44490 Betjening af minigravere og minilæssere 

44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 

44501 Pasning og vedligeh. af entreprenørmaskiner 

45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 

45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 

47136 Vejen som arbejdsplads – Certifikat 

47572 Betjening af entreprenørmaskiner 

47665 Nivellering   

17 På vej til stilladsmontør   44004 Systemstillads - opstilling mv. 26 

46588 Evakuering og redning inden for byggeri og 
montage 

47592 Gaffeltruck certifikatkursus B 

48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 

18 På vej til tagdækker   40340 CAD - 2D på byggepladsen 25 

40487 Tagdækning - Vandrette og lodrette flader 

45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 
værktøj 

45385 Tagdækning - lægnig af SBS-papper  

45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 

45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 

47200 Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og as-
faltmat. 

47221 Tagdækning - Lægning af APP-papper 

47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggeplad-
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sen 

19 På vej til vejasfaltør Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte. Delta-
geren kan komme i job som asfaltarbejder og kan 
derefter få merit til kontraktuddannelsen som 
vejasfaltør og derefter uddannelsesbevis som 
vejasfaltør. 

44336 Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlæg-
ning 

30 

44424 Komprimering 

45347 Grundlæggende faglig matematik 

45774 Asfaltlapning 

47136 Vejen som arbejdsplads – certifikat 

47183 Varetagelse af sundhed og sikkerhed – certifi-
kat 

20 Sikrings- og alarmteknik Retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med 
ADK, TV-overvågning, AIA og brandsikring i sik-
ringsbranchen inden for brand-, tyveri og TV sik-
ring af bygninger o.l. Kursusrækken forbedrer 
deltagerens kompetencer i forhold til at søge ar-
bejde i el-branchens virksomheder. Kurserne kan 
med fordel tages i "bidder" i vilkårlig rækkefølge, 
således at 46988 og 46989 tages i sammenhæng, 
44038 og 44039 tages i sammenhæng, 40567 og 
40747 tages i sammenhæng. 

40567 Brand, enkle installationer 28 

40569 ADK, Installation 

40747 Brand, tætning af installationsgennemføringer 

44038 AIA, installation 

44039 AIA, design af anlæg 

46988 TV-overvågning, grundlæggende 

46989 TV-overvågning, netværksbaseret 

21 Ventilation i indu-
stri/ejendomme - instal-
lation og optimering 

Alle former for ventilationsopgaver, fx i forbindel-
se med større bygge- og anlægsprojekter såsom 
Femern Bælt, hospitaler. Kursusrækken kan med 
fordel afsluttes med certifikatfaget 45000. 

44555 Klimateknik - drift af klima- og ventilationsan-
læg 

28 

44988 Klimatekniske målinger og komponenter 

44990 Klimateknik, service og drift 

44997 Indregulering af klima og ventilationsanlæg 

45000 VENT ordning, opkvalificering 

48177 Måling af termisk, atmosfærisk & akustisk 
indeklima  
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Hotel, restauration, køkken og kantine 
 

22 Administrativ 
it/superbruger 

Opgradér dine kompetencer med det mål at blive 
virksomhedens professionelle bruger af relevante 
it- & kommunikationsværktøjer. Forløbet tilgode-
ser både dig, som ønsker et brush-up inden for 
dine nuværende administrative jobfunktioner og 
dig, som måske har et ønske om at skifte branche 
og derfor har brug for nye kompetencer inden for 
it og administration. Forløbet henvender sig til 
medarbejdere bredt indenfor den offentlige og 
private sektor. 

40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling  

30 

40748 Anvendelse af store datamængder i regneark  

40749 
Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersy-
stemer  

40750 Præsentation af tal i regneark 

40754 Anvendelse af pivot-tabeller  

40776 Samarbejde om dokumenter  

40804 Elektronisk korrektur med PDF  

44337 Oprettelse af database til jobbrug  

44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database  

44346 Design og automatisering af regneark  

44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter  

44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion  

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  

45782 Integration af data mellem adm. it-systemer  

46490 
Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på 
job  

47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 
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47214 Håndtering og strukturering af længere tekster  

47215 Opstillinger og layout i tekst  

47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster  

47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger  

48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer  

23 Den Grundlæggende 
Lederuddannelse 

Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, 
der har brug for en praktisk uddannelse og en 
solid værktøjskasse, som du kan anvende i den 
daglige ledelse, selvom du ikke har en lang teore-
tisk uddannelsesbaggrund. Uddannelsen har til 
formål at udvikle dine faglige og personlige ledel-
seskompetencer og er baseret på læringsformer, 
som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får 
derfor mulighed for hele tiden, at forholde det du 
lærer til din egen hverdag og erfaringer. 

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse  

13 

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj  

47752 
Lederens konflikthåndtering og vanskelige 
samtaler  

47753 Ledelse og samarbejde  

47754 Mødeledelse  

47755 

Anvendelse af situationsbestemt ledelse  

24 Ernæringsassistent – 
Mester i mad og sund-
hed 

Passion for mad og måltider. Forløbet er rettet 
mod erfarne/faglærte personer, der ønsker at 
arbejder med alle dele af processen i at få indby-
dende mad og sund mad på bordet. Du vil opnå 
større indblik i økologi, madspild, tilberednings-
metoder, råvarer, smag, prisberegning og kon-
flikthåndtering.  

42450 Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener 

30 

42817 Sensorisk anretning med værtsskab 

44853 
Kommunikation og konflikthåndtering – ser-
vice 

45874 Smagen i centrum 

46816 Prisberegning i den daglige madproduktion  

47795 Økologi i den daglige madproduktion 

47804 Omlægning til økologisk madproduktion 

47988 Reducering af madspild 

48154 Råvarens egenskaber i madhåndværket 1 

25 Frontmedarbejder 
inden for salg, service 
og anden kundebetje-
ning 

Kurset for dig, der er virksomhedens første møde 
med kunden fx som kundeservicemedarbejder, 
salgskonsulent, servicemedarbejder, kundekonsu-
lent, receptionist. 

40749 
Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersy-
stemer  

29 
40750 Præsentation af tal i regneark 

40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 
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44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 

44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion  

44979 
Jobrelateret fremmedsprog med balsalt ordfor-
råd  

45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen  

45983 Samarbejde i grupper i virksomheden  

47189 Online kundeservice og -rådgivning  

47215 Opstilling og layout i tekst  

47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster  

47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger  

47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner  

47296 Kundeservice i administrative funktioner  

47297 
Kommunikation og feedback i administrativt 
arbejde  

47300 Tekster på papir - formulering og opbygning  

47381 
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserap-
port  

26 Gastronom med mere Forløbet er rettet mod faglærte gastronomer og 
personer med tilsvarende kompetencer, der øn-
sker beskæftigelse i køkkenet på en restaurant mv. 
Her vil du kunne komme til at arbejde med tilbe-
redning og bæredygtig madfremstilling mv. Gen-
nem forløbet opnår du indblik i hygiejnekrav, krav 
til mærkning og mærkningsordninger, prisbereg-
ning, værtskab, sammensætning og opsætning af 
menu, det gode arbejdsmiljø mm.  
 
Forløbet er for dig, der er uddannet gastronom 
eller har tilsvarende kompetencer 

40521 Innovativ gastronomi  

29 

44603 Menusammensætning 

46491 Anvend information fra internettet til jobbrug 

46832 Nyt nordisk køkken  

47066 Sund og velsmagende mad til voksne  

47481 Fødevarehygiejne og egenkontrol 

47519 
Det gode grundforråd - opbygning og anven-
delse  

47693 Service og værtskab på hotel og restaurant  

47728 Prisberegning for gastronomer 

48022 Bæredygtig madfremstilling  
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48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 

48138 Gastronomi uden fødevareallergi  

48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 

27 Køkkenchef i spe Forløbet er rettet mod faglærte gastronomer og 
personer med tilsvarende kompetencer, der øn-
sker beskæftigelse i køkkenet på en restaurant mv. 
Her vil du kunne komme til at arbejde med tilbe-
redning og bæredygtig madfremstilling mv. Gen-
nem forløbet opnår du indblik i hygiejnekrav, krav 
til mærkning og mærkningsordninger, prisbereg-
ning, værtskab, sammensætning og opsætning af 
menu, det gode arbejdsmiljø mm.  
Forløbet er for dig, der er uddannet gastronom 
eller har tilsvarende kompetencer 

40521 Innovativ gastronomi  

48 

43735 Bæredygtighed på hotel & restaurant  

44603 Menusammensætning 

45364 Etablering af selvstyrende grupper  

45366 Kommunikation i teams  

45368 Værdibaseret arbejdsplads 

45369 Videndeling og læring for medarbejdere  

45983 Samarbejde i grupper i virksomheden  

46491 Anvend information fra internettet til jobbrug 

46832 Nyt nordisk køkken  

47066 Sund og velsmagende mad til voksne  

47480 Ledelse af hygiejne og egenkontrol 

47481 Fødevarehygiejne og egenkontrol 

47519 
Det gode grundforråd - opbygning og anven-
delse  

47567 Gastronomen som vært 

47693 Service og værtskab på hotel og restaurant  

47728 Prisberegning for gastronomer 

47846 Iværksætteri - fra ide til forretningsplan  

48022 Bæredygtig madfremstilling  

48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 

48138 Gastronomi uden fødevareallergi  

48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 

28 Køkkenmedhjælper i Forløbet er rettet mod personer, der ønsker kom- 42450 Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener  30 
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daginstitutionskøkken petencer som køkkenmedhjælper i daginstituti-
onskøkken. Her vil du kunne komme til at arbejde 
med tilberedning og inspirerende produktion af 
mad og måltider til småbørn mv. Gennem forløbet 
opnår du indblik i kostplanlægning i forhold til 
småbørn og anvendelse af måltidet i det pædago-
giske arbejde mm.  

42454 Kostplanlægning i forhold til småbørn 

42886 Mad til børn - sunde børn 

44800 Måltidet i pædagogisk arbejde 

45818 Almen fødevarehygiejne  

47309 Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO 

47350 Råvarer i køkkenet 

29 Køkkenmedhjælper på 
plejecentre 

Forløbet er rettet mod personer, der ønsker kom-
petencer som køkkenmedhjælper på plejehjem. 
Her vil du kunne komme til at arbejde med råva-
rer, tilberedning og grundlæggende måltidsplan-
lægning og sensorik i madproduktion mv. Gennem 
forløbet opnår du indblik i kost og ernæring, vel-
smagende måltider, anretning og værtskab, ergo-
nomi mm.  

40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job  

30 

42450 Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener  

42817 Sensorisk anretning med værtskab 

42885 Mad og måltider til forskellige brugergrupper 

45818 Almen fødevarehygiejne  

45874 Smagen i centrum  

46658 ’Mad som i gamle dage’ for storkøkkener  

47397 
Grundlæggende ernæring og måltidsplanlæg-
ning 

47667 Årstidernes råvarer i måltiderne  

30 Tjener de luxe Forløbet er rettet mod beskæftigelse som faglærte 
tjener. Du vil her kunne komme til at arbejde med 
service og betjening af danske og udenlandske 
gæster. Gennem forløbet opnår du indblik i serve-
ring af vin og ved a la carte, service af danske og 
udenlandske gæster, kommunikation og konflikt-
håndtering, samarbejdet, bæredygtighed, forret-
ningsforståelse og iværksætteri samt viden om det 
gode værtskab mm.  
Forløbet er for dig, der er uddannet tjener eller 
har tilsvarende kompetencer. 

40988 Ultimative vinoplevelser og gæstebetjening 

29 

43735 Bæredygtighed på hotel & restaurant 

44005 Servering og service ved a la cart 

44978 
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret 
ordforråd  

46691 
Kommunikation i en serviceorienteret gæste-
betjening 

46862 Kulturforståelse anvendt i gæstebetjeningen 

47693 Service og værtskab på hotel og restaurant 

47846 Iværksætteri - fra idé til forretningsplan  

48029 Samarbejdet bag service i gæstebetjeningen  

48030 Samarbejde om værtskabet på hotel og restau-
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rant  

48151 Service og gæstebetjening af turister  

48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer  

48432 Rundt om konflikter med gæsten 1 

31 Tjener superior Forløbet er rettet mod beskæftigelse som faglært 
tjener. Du vil her kunne komme til at arbejde med 
service og betjening af danske og udenlandske 
gæster. Gennem forløbet opnår du indblik i serve-
ring af vin og ved a la carte, service af danske og 
udenlandske gæster, kommunikation og konflikt-
håndtering, samarbejdet, bæredygtighed, forret-
ningsforståelse og iværksætteri og viden om det 
gode værtskab, jura og markedsføring mm.  
Forløbet er for dig, der er uddannet tjener med 
erfaring eller har tilsvarende kompetencer. 

40723 
Kommunikation og konflikthåndtering for vag-
ter  

50 

40906 Revenue management ved gæstebetjening  

40988 Ultimative vinoplevelser og gæstebetjening 

42442 Baren 

43735 Bæredygtighed på hotel & restaurant 

44005 Servering og service ved a la carte 

44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse  

44978 
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret 
ordforråd  

46538 Branchejura og erstatning i hotelbranchen  

46691 
Kommunikation i en serviceorienteret gæste-
betjening 

46862 Kulturforståelse anvendt i gæstebetjeningen 

47629 Markedsføring i praksis  

47693 Service og værtskab på hotel og restaurant 

47846 Iværksætteri - fra idé til forretningsplan  

48009 Receptionens innovative serviceydelser  

48029 Samarbejdet bag service i gæstebetjeningen  

48030 
Samarbejde om værtskabet på hotel og restau-
rant  

48151 Service og gæstebetjening af turister  

48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer  

32 Udvidet vej ind i ga- Forløbet retter sig mod beskæftigelse inden for 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job  52 
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stronomiens verden gastronomiens verden for personer, som ikke har 
erfaring eller uddannelse inden for branchen. Du 
vil kunne komme til at arbejde med alle dele af 
processen fra klargøring til tilberedning af retter 
samt sammensætning og udvikling af menuer. 
Gennem forløbet opnår du indblik i hygiejne, råva-
rer tilberedningsmetoder, prisberegning, ar-
bejdsmiljø, sensorik, sammensætning af menu 
mm.  
 
Forløbet er for dig, der ønsker en udvidet vej ind i 
den gastronomiske verden. 

42452 Diæt- og allergikost 

43400 Sensorik - kvalitet, smag og behag 

44605 Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine 

44608 Anretning af mad i cafeteria og kantine  

45491 Grundtilberedning i restaurant og kantine  

45492 
Sammensætning af menu i restaurant og kanti-
ne 

45652 
Madlavningstekniske egenskaber i madfrem-
stillingen  

45818 Almen fødevarehygiejne  

46816 Prisberegning i den daglige madproduktion  

47066 Sund og velsmagende mad til voksne  

47256 Værktøjer til risikoanalyse i  

47350 Råvarer i køkkenet  

47564 Sæson-gastronomi med optimering 

47667 Årstidernes råvarer i måltiderne  

47692 Salg og service i gæstebetjening  

48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job  

33 Vej ind i gastronomi-
ens verden 

Forløbet retter sig mod beskæftigelse inden for 
gastronomiens verden for personer, som ikke har 
erfaring eller uddannelse inden for branchen. Du 
vil kunne komme til at arbejde med alle dele af 
processen fra klargøring til tilberedning af retter 
og håndteringen af services efter brug. Gennem 
forløbet opnår du indblik i hygiejne, råvarer tilbe-
redningsmetoder, prisberegning, arbejdsmiljø 
mm.  
Forløbet er for dig, der ønsker en vej ind i den 

40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job  

29 

44608 Anretning af mad i cafeteria og kantine  

45491 Grundtilberedning i restaurant og kantine  

45818 Almen fødevarehygiejne  

46816 Prisberegning i den daglige madproduktion  

47066 Sund og velsmagende mad til voksne  

47256 Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen 

47350 Råvarer i køkkenet  

47667 Årstidernes råvarer i måltiderne  
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gastronomiske verden. 47692 Salg og service i gæstebetjening  

48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job  

34 Vej til salg og service i 
hotel og restaurati-
onsbranchen 

Forløbet er rettet mod dig, der gerne vil arbejde 
som tjener ved selskaber og konferencer eller i 
hoteller, uden nødvendigvis at have erfaring eller 
uddannelse inden for branchen. Du vil kunne 
komme til at arbejde med servering og betjening 
af gæster. Gennem forløbet opnår du indblik i ser-
vering af menuer og vin, fremstilling af varme og 
kolde drikke, kommunikation og konflikthåndte-
ring, service af gæster og det gode værtskab mm.  
 
Forløbet er for dig, der har flair, men ikke nødven-
digvis erfaring eller uddannelse, for servicering af 
gæster ved selskaber og konferencer, og som øn-
sker en vej ind i salg og service. 

40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job  

29 

40914 Kalkulation ved gæstebetjening 

42909 Service og gæstebetjening ved konferencer  

42911 Servering og gæstebetjening ved selskaber  

42912 Servering af vin  

43696 Fremstilling og servering af kaffe, kakao og te 

43733 Servering af øl, drinks og alkoholfrie drikke  

43734 Menuvejledning ved gæstebetjening  

46539 
Branchejura/myndighedskrav i restaurations-
branchen  

46691 
Kommunikation i serviceorienteret gæstebe-
tjening 

47692 Salg og service i gæstebetjeningen  

47693 Service og værtskab på hotel og restaurant  

48011 Takt og tone i gæstebetjeningen 

48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job  

48432 Rundt om konflikter med gæsten 1 

 
 
 

Industriel produktion 
 

35 Automatik Retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med 
opsætning af automatisk styrede anlæg i industri-
virksomheder hvor maskinanlæg er en central del 

40151 PLC Grundlæggende 

 
40494 Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger 

40677 PLC analog 
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af opgaverne. Kursusrækken forbedrer deltagerens 
kompetencer i forhold til Maskinanlæg, robottek-
nik og PLC og forbedrer dermed deltagerens kom-
petencer i forhold til at søge arbejde i el-branchens 
virksomheder. Kurserne kan med fordel tages i 
mindre pakker i følgende rækkefølge: 44017, 
40151, 42494, 40677, 44016, 44018. Dernæst 
46983 og 40494. Kurserne 47406 og 40743 bør 
tages i sammenhæng, men kan ligge på et vilkårligt 
tidspunkt i forhold til resten af forløbet.  

40743 Robotteknik, off-line programmering 

42494 PLC sekventiel 

44016 PLC Industrielle bussystemer 

44017 Grundlæggende styringsteknik 

44018 PLC Implementering af operatørpanel 

47406 Robot, idriftsættelse 

47983 Motorer og frekvensomformere 

36 Belysning Forløbet gennemgår de vigtigste elementer af el-
installationsarbejde vedrørende belysning og for-
bedrer deltagerens kompetencer i forhold til at 
søge arbejde i el-installationsvirksomheder. Kur-
serne kan tages i vilkårlig rækkefølge. 

44153 
Belysning, energioptimering af belysningsan-
læg 

7 
44170 Belysning, dimensionering af anlæg 

44171 Belysning valg af lyssætning 

44173 Belysning, installation af nød og panikanlæg 

47101 LED-belysning, dimensionering, inst og vedl. 

37 Energioptimering Forløbet retter sig mod elektrikere, der skal arbej-
de med energioptimerende løsninger. Kurserne 
kan med fordel tages i rækkefølgen: 47139, 47140, 
47306, 40855 som afsluttes med certifikat. 46522 
og 47545 kan tages i vilkårlig rækkefølge i forhold 
til resten af forløbet. 

40855 Køleteknik, klargøring og idriftsættelse 

19 

46522 Installation af solceller 

47139 Køle-, fryse- og komfortanlæg grundlæggende 

47140 
Køle-, fryse- og komfortanlæg optimering og 
eftersyn 

47306 Hårdlodning af kobber og stål til DN13 

47545 Varmepumpeinstallation 

38 Intelligente bygnings-
installationer 

Forløbet gennemgår de vigtigste elementer af el-
installationsarbejde vedrørende centralt og decen-
tralt styrede anlæg, herunder KNX og forbedrer 
deltagerens kompetencer i forhold til at søge ar-
bejde i el-installationsvirksomheder. Kurserne kan 
med fordel tages i følgende rækkefølge: 44162, 
44163, 47507, 47508, 44166, 44179. 

44162 IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg 

10 

44163 IBI/CTS , progr. og fejlfinding på centrale anlæg 

44166 IBI/CTS, rådgivning om BMS 

44179 IBI/CTS, fejlfinding på decentrale anlæg 

47507 KNX-programmering 

47508 KNX - installationer, systemkendskab 
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39 Intro til elektronikin-
dustrien        

Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde i 
elektronikindustrien. Kursuspakken giver dig vi-
den om lodning, montage og rework af elektronik-
komponenter. Du lærer at arbejde under ESD-
sikring. Har du gennemført kursuspakken, kan du 
få afkortet din uddannelsenstid på elektronikope-
ratøruddannelsen.  

47887 
Grundlæggende montage- og loddeteknik på 
print 

24 

47942 
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocy-
anater 

48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 

48244 ESD-sikring for operatører 

48245 Grundlæggende komponentkendskab 

48247 Blyfri manuel lodning 

48249 IPC Inspektion 

40 Intro til elforsyning og 
tavlemontage 

Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde in-
den for Elforsyning. Har du gennemført kursus-
pakken, kan du få afkortet din uddannelsenstid på 
forsyningsoperatøruddannelsen.  

40895 Operatør arbejde på el-forsyningsanlæg 

30 

41389 El-komponent kendskab for operatører 

44647 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 

44755 L-AUS, tavle- og installationsarbejde 

45141 
Brandforanstaltning v. gnistproducerence 
værktøj 

45523 Montage af kabler 

47136 Vejen som arbejdsplads – Certifikat 

48053 
Praktisk fejlfinding på lavspændingsnet 
400/230 V 

48054 Kabelfejlfinding elforsyning 

48055 Etablering og service af udendørs belysning 

48056 El-nettets opbygning 

41 Intro til industrien - 
produktion 

Kursuspakken er til dig, der ønsker at få grundlæg-
gende kompetencer inden for industrioperatør-
jobfunktioner. Har du gennemført kursuspakken, 
kan du få afkortet din uddannelsestid på industri-
operatøruddannelsen.  

40658 
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. 
Lean 

30 
42841 Miljøarbejde i industrien 

43939 Systematisk problemløsning for operatører 

45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere 

45366 Kommunikation i teams 
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45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion 

47115 Håndtering af uheld og ulykker 

47422 Emnetegning i retvinklet projektion 

47423 Tegningsinformation og fremstilling 

47668 Grundlæggende faglig regning 

47669 Grundlæggende faglig matematik 

48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 

42 Intro til medicinal - 
færdigvareproduktion 

Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde 
inden for medicinalindustriel produktion. Kursus-
pakken giver dig viden om fremstilling og kvali-
tetskontrol af medicinale produkter. 

40919 Kvalitetskontrol for medicooperatører 

25 

44007 Fremstilling af steril batch 

45449 Medicinalindustriel produktion 

45451 Fremstilling af sterile lægemidler 

47487 GMP i praksis 

48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 

43 Intro til montagear-
bejde i industrien 

Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med 
industriel montageproduktion.  

40449 Operatør vedligehold, mekanisk intro 

30 

40488 Operatør vedligehold, automatisk intro 

42841 Miljøarbejde i industrien 

45366 Kommunikation i teams 

45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion 

47115 Håndtering af uheld og ulykker 

47543 Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i prod. 

48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 

48403 Grundlæggende el-lære for operatører - AC 

48427 Grundlæggende el-lære for operatører - DC 

48428 Grundlæggende pneumatik for operatører 

44 Intro til polyester- og 
epoxystøbning i plast-
industrien 

Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med 
fremstilling af epoxy- og polyesteremner i eksem-
pelvis plastindustrien, vindmølleindustrien og på 

47942 
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocy-
anater 29 

48139 Sikkerhed ved polyester støbning 
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værfter. Du får certifikat inden for epoxy- og isocy-
anater. Du får viden om reparation og færdiggørel-
se af polyesteremner, og du lærer om sikkerhed 
ved polyesterstøbning.  Har du gennemført kur-
suspakken, kan du få afkortet din uddannelsestid 
på vindmølleoperatøruddannelsen med speciale i 
vingeproduktion.  

48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 

48273 
RTM vakuumstøbning af glasfiber-komposit-
emner 

48275 Støbning af glasfiber-komposit-emner 

45 Intro til procesindu-
stri, fødevarer, kemi-
kalier, byggemateria-
ler mm   

Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med 
fremstilling af produkter i procesindustrien. Det 
kan fx være arbejde med fremstilling af kemikalier, 
byggematerialer, ingredienser og enzymer, embal-
lager samt føde- og drikkevarer. Har du gennem-
ført kursuspakken, kan du få afkortet din uddan-
nelsestid på proces-  eller  industrioperatøruddan-
nelsen.  

40368 Inspektion for operatører i procesindustrien 

30 

40449 Operatør vedligehold, mekanisk intro 

40488 Operatør vedligehold, automatik intro 

40658 
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. 
Lean 

43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører 

44216 Produktionskemi for operatører 

44384 Maskin- og el-sikkerhed, procesind. 

44672 
Tavlemøder for selvstyrende produktions-
grupper 

45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion 

47290 Produktion for operatører i procesindustrien 

47668 Grundlæggende faglig regning 

47669 Grundlæggende faglig matematik 

48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 

46 Intro til sprøjtestøb-
ning i plastindustrien 

Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med 
sprøjtestøbning af plastemner. Du lærer at betjene 
maskiner til sprøjestøbning. Herudover får du 
kendskab til forskellige termoplastmaterialer. 

40023 Betjening af sprøjtestøbemaskiner 

26 
40727 Anvendelse af termoplast materialer 

40730 Montage og indstilling af sprøjtestøbe forme 

48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 

47 Introduktion til over-
fladebehandler - Kon-
struktioner 

Kursuspakke til dig som ønsker at arbedje som 
overfladebehandler 

44873 Metallisering af stålkonstruktioner 

28 44874 Fristråleblæsning af stålkonstruktioner 

44875 Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner 
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44876 Airless og pneumatisk malingspåføring 

44877 
Opbygning af malingssystemer efter specifika-
tion 

47055 
Kvalitetskontrol - stålkonstruktioners overfla-
de 

47294 Pletreparation af malede overflader 

47942 
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocy-
anater 

48 Introduktion til over-
fladebehandling - 
Komponenter 

Kursuspakke til dig som ønsker at arbedje som 
overfladebehandler 

44391 Behandlingsspecifikation til vådlakering 

27 

46578 Automatisk pulverlakering 

47942 
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocy-
anater 

48564 1-komponent vådlakering - operatører 

48565 Pulverlakering - materialer og processer 

48566 Manuel pulverlakering 

49 Sikrings- og alarm-
teknik 

Retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med 
ADK, TV-overvågning, AIA og brandsikring i sik-
ringsbranchen inden for brand-, tyveri og TV sik-
ring af bygninger o.l. Kursusrækken forbedrer del-
tagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i 
el-branchens virksomheder. Kurserne kan med 
fordel tages i "bidder" i vilkårlig rækkefølge, såle-
des at 46988 og 46989 tages i sammenhæng, 
44038 og 44039 tages i sammenhæng, 40567 og 
40747 tages i sammenhæng. 

40567 Brand, enkle installationer 

28 

40569 ADK, Installation 

40747 Brand, tætning af installationsgennemføringer 

44038 AIA, installation 

44039 AIA, design af anlæg 

46988 TV-overvågning, grundlæggende 

46989 TV-overvågning, netværksbaseret 

 

 
 

It og teleteknik 
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50 Administrativ 

it/superbruger 
Opgradér dine kompetencer med det mål at 
blive virksomhedens professionelle bruger 
af relevante it- & kommunikationsværktø-
jer. Forløbet tilgodeser både dig, som øn-
sker et brush-up inden for dine nuværende 
administrative jobfunktioner og dig, som 
måske har  et ønske om at skifte branche og 
derfor har brug for nye kompetencer inden 
for it og administration. Forløbet henven-
der sig til medarbejdere bredt indenfor den 
offentlige og private sektor. 

40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling  

30 

40748 Anvendelse af store datamængder i regne-
ark  

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalender-
systemer  

40750 Præsentation af tal i regneark 
40754 Anvendelse af pivot-tabeller  
40776 Samarbejde om dokumenter  
40804 Elektronisk korrektur med PDF  
44337 Oprettelse af database til jobbrug  
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i data-

base  
44346 Design og automatisering af regneark  
44350 Standardisering af virksomhedens doku-

menter  
44354 Fletning af dokumenter til masseprodukti-

on  
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  
45782 Integration af data mellem adm. it-

systemer  
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum 

på job  
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingspro-

gram 
47214 Håndtering og strukturering af længere 

tekster  
47215 Opstillinger og layout i tekst  
47217 Indskrivning og formatering af mindre tek-



23 

 

ster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregnin-

ger  
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-

systemer  
51 ERP for indkøb, salg og 

lagermedarbejder 
Du bliver fortrolig i at arbejde med styring 
og controlling af ressourceflow i såvel ind-
køb, salg og lager. 

42884 Materialestyring i virksomheder vha ERP 
system 

11 

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-
systemer 

45995 Indkøbsprocessen i et ERP system 
47184 Administrativ drift af varelager 
47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 
47237 Administrative ogpaver i indkøbsarbejdet 

52 Programmeringsteknik Kursusforløbet henvender sig til faglærte. 
Medarbejdere med programmeringskom-
petencer er meget efterspurgt. Kursusfor-
løbet lærer dig om programmering af såvel 
mindre som større udviklingsopgaver, her-
under vedligeholdelse af programmer, fejl-
finding og test. Det er en fordel, hvis du på 
forhånd noget kendskab til programmering 
samt organisatoriske og projektledelses-
mæssige aspekter ifm. udviklingsprocesser. 

44912 Programmering, begreber og programop-
bygning 

25 

44913 Programmering: udvikling med 
frameworks 

44914 Programmering: udvikling af objektorien-
teret app 

44956 Programmering: udvikling af grafisk bru-
gergrænseflade 

44957 Programmering: udvikling af webapplika-
tioner 

 
 
 

Jern, metal og auto 
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53 Arbejde på maskinstati-
oner med landbrugsma-
skiner 

Kursuspakken retter sig mod faglærte og 
ufaglærte, der har interesse for at arbejde 
på en maskinstation med landbrugsmaski-
ner. Kursuspakken giver dig kompetencer 
inden for lagerstyring og lettere vedlige-
hold og eftersyn af landbrugsmaskiner. 
Kursusforløbet fokuserer på den praktiske 
lagerhåndtering på f.eks. en maskinstation 
og indeholder viden om landbrugsmaski-
nernes funktioner, herunder elektriske og 
hydrauliske systemer. Der er lagt op til, at 
kursusdeltageren kan udskifte enkelte fag i 
denne pakke med EUD-enkeltfagene 
14318: Materialeforståelse og valg, 2653: 
Svejsning og 2296: Benzin- og dieselmoto-
rer, hvis dette passer bedre til det indivi-
duelle behov. Disse tre fag er tilknyttet 
positivlisten som individuelle fag.  

43996 Pers. sikkerhed ved arbejde med epoxy og 
isocyanater 

25 

45074 Lagerindretning og lagerarbejde 
46894 Manuel lagerstyring 
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B 
48110 Hydraulik og diagramlæsning, styring af 

tryk/flow 
48114 Grundlæggende elektronik på mobile ma-

skiner, 1 
48115 Grundlæggende elektronik på mobile ma-

skiner, 2 
48406 Hydrauliske forbindelser til offroad mate-

riel 

54 CNC drejning - opstilling 
og indkøring 

Kursusforløbet henvender sig primært til 
industriteknikere eller maskinarbejdere, 
der har brug for at få bygget oven på eller 
opdatere deres kompetencer inden for 
CNC drejning. Kursusforløbet kan være 
relevant for øvrige faglærte med erfaring 
inden for programmering, opstilling og 
betjening af CNC-drejebænke. På kurserne 
lærer du at stille på og indkøre CNC-
drejebænke (3-aksede) til produktion i 
virksomheder, hvor der ofte vil indgå en 
høj grad af industriel automation og an-

47440 CAM drejning 

25 

47451 CNC-drejning, programmering og opstil-
ling, 1-sidet 

47452 CNC-drejning, programmering med cy-
klus/dialog 

47453 CNC-drejning, programmering og opstil-
ling, 2-sidet 

47454 CNC-drejning med C-akse (2-sidet) 
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vendelse af robotter.  
55 CNC fræsning - opstilling 

og indkøring 
På kurserne lærer du at stille op og indkø-
re CNC-fræsemaskiner (3/4-aksede) til 
produktion i virksomheder, hvor der ofte 
vil indgå en høj grad af industriel automa-
tion og anvendelse af robotter. Kursusfor-
løbet henvender sig primært til industri-
teknikere eller maskinarbejdere, der har 
brug for at opdatere deres kompetencer 
inden for CNC-fræsning. Kursusforløbet 
kan også være relevant for andre faglærte, 
hvis man har meget erfaring med pro-
grammering, opstilling og betjening af 
CNC-fræsemaskiner. 

47415 CNC-fræsning, programmering og opstil-
ling, 2-sidet 

30 

47416 CNC-fræsning, opspænding og flersidet 
bearbejdning 

47417 CNC-fræsning, 4-akset bearbejd-
ning/programmering 

47445 CAM-fræsning (3D) 
47446 CAM-fræsning med dobbeltkrumme over-

flader 
47447 CAM-fræsning, flerakset bearbejdning 

56 Eldrevne køretøjer - 
Kontrol, fejlfinding og 
måleteknik 

Du har en baggrund som mekaniker og 
ønsker en opdatering eller specialisering af 
dine kompetencer inden for eldrevne køre-
tøjer herunder kontrol, fejlfinding og måle-
teknik. På kurset lærer deltageren at tilret-
telægge og udføre sikkerhedsmæssigt kor-
rekt arbejde på eldrevne/hybride køretø-
jer, samt at udføre systematisk kontrol og 
fejlfinding på komfortanlæg, klimasyste-
mer mm. Endvidere at tilrettelægge og 
gennemføre avanceret måleteknisk fejlfin-
ding. 

40636 Kontrol og fejlfinding på komfortsystemer 

29 

40665 Måleteknisk fejlfinding på elektroniske 
systemer 

40666 Fejlfinding på sikkerhedssystemer 
40667 Måleteknik og avanceret fejlfinding 
40672 Kontrol og fejlfinding på klimastyring 
40682 Måleteknik ved simpel fejlfinding 
42870 Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid 

køretøjer 
42871 Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning 

og service 
45696 Kontrol af komfortanlæg i køretøjer 
46938 Elektronisk applikationer på køretøjste-

stere 
47599 Introduktion af køretøjsmodeller 



26 

 

57 Fejlfinding og vedlige-
hold på automatiske 
PLC-styrede maskiner 
og anlæg, udvidet 

Kursusforløbet henvender sig primært til 
faglærte inden for metalområdet, f.eks. 
mekanikere, smede, industriteknike-
re/maskinarbejdere eller andre, som har 
en grundlæggende viden svarende til for-
løbet ”Reparation og vedligehold af maski-
ner i industrien, grundlæggende. Kursus-
forløbet giver dig mulighed for at opgrade-
re din uddannelse, så du kan arbejde med 
reparation, vedligehold og opstilling på 
automatiske maskiner og anlæg. De typi-
ske arbejdsopgaver er at idriftsætte, juste-
re, fejlsøge og fejlrette på automatiske ma-
skiner og anlæg. 

44638 PLC programmering af kombinatoriske 
styringer 

29 

44652 Automatiske anlæg, fejl. relæstyring og 
motor 

44653 Automatiske anlæg, el-pneumatik fejlfin-
ding 

44654 Automatiske anlæg, PLC styring, følere, 
motorer 

44655 Automatiske anlæg, PLC montage og fejl-
finding 

47905 Sikkerhed på automatiske maskiner og 
anlæg 

58 Fejlfinding på automati-
ske maskiner og anlæg 

Kursusforløbet henvender sig primært til 
faglærte inden for metalområdet, f.eks. 
mekanikere, smede, industriteknike-
re/maskinarbejdere eller andre, som har 
en grundlæggende viden svarende til for-
løbet ”Reparation og vedligehold af maski-
ner i industrien, grundlæggende.” Kursus-
forløbet giver dig mulighed for at opgrade-
re din uddannelse, så du kan arbejde med 
reparation og fejlfinding på automatiske 
maskiner og anlæg. De typiske arbejdsop-
gaver er at idriftsætte, justere, fejlsøge og 
fejlrette på automatiske maskiner og an-
læg. 

44638 PLC programmering af kombinatoriske 
styringer 

30 

44650 Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 
44651 Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfin-

ding 
44652 Automatiske anlæg, fejlfinding relæsty-

ringer og motorer 
44653 Automatiske anlæg, el-pneumatik, fejlfin-

ding 
44657 Automatiske anlæg, PLC fejlfinding 

59 Intro til CNC-
bearbejdning i jern- og 

Kursuspakken er til dig, der ønsker at ar-
bejde med CNC-spåntagende bearbejdning 

47280 Operatør i metalindustrien, branchein-
troduktion 

29 
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metalindustrien inden for jern- og metalindustrien. Kur-
suspakken giver dig et grundlæggende 
kendskab til de materialer, værktøjer og 
maskiner, som bruges i produktionen. Du 
lærer også at tegne enkle emner og bruge 
måleværktøjer. 

47411 CNC fræsning, overvågning og produktion 
47412 CNC fræsning, produktion og emnemåling 
47422 Emnetegning i retvinklet projektion 
47423 Tegningsinformation- og fremstilling (til-

føjet) 
47424 Emnetegning i CAD, introduktion 
47431 Kontrolmåling med fast og stilbart måle-

værktøj 
47448 CNC drejning, overvågning og produktion 
47449 CNC drejning, produktion og emnemåling 
47450 CNC plan- og profildrejning, programme-

ring 
48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 

60 Intro til emne- og bear-
bejdningsforståelse  i 
metalpladebearbejdning 

Kursuspakken er til dig, som er uerfaren 
på området, men som ønsker at arbejde 
med pladebearbejning i jern- og metalin-
dustrien. Kursuspakken giver dig et grund-
læggende kendskab til de materialer, 
værktøjer og maskiner, som bruges til 
bukning, skæring og anden pladebearbej-
ning.  

45197 Opstilling og programmering CNC-styret 
kantpresse 

30 

45875 Laserskæring for operatører 
47115 Håndtering af uheld og ulykker (tilføjet) 
47422 Emnetegning i retvinklet projektion 
47423 Tegningsinformation og -fremstilling 
47424 Emnetegning i CAD, introduktion 
47425 Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 

parter 
48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 

61 Intro til gassvejsning - 
Smede- og svejseteknik 

På kurserne lærer du på grundlæggende 
niveau at svejse gas-svejsning, proces 311 i 
rør . Der svejses stumpsømmer, og der er 
mulighed for at opnå svejsecertifikat på et 
af kurserne. I kursuspakken indgår det 
lovpligtige §17 kursus samt kurset "Varmt 

44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed 

22 

44724 Gassvejsnning proces 311 
44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 

311 
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør P 311, 

EN 287-1 
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arbejde" (45141). 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproduce-
rende værktøj 

62 Intro til Lysbue svejs-
ning - Smede- og svejse-
teknik 

På kurserne lærer du på grundlæggende 
niveau at svejse med beklædte elektroder, 
proces 111 (elektrodesvejsning). Der svej-
ses primært kantsømme i plader og rør, og 
der er mulighed for at opnå svejsecertifikat 
på to af kurserne. I kursuspakken indgår 
det lovpligtige §17 kursus, samt kurset 
"Varmt arbejde" (45141). 

40086 Lys b. svejs-kants plade/plade 

27 

40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 
44154 Lysbuesvejsning 
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed 
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproduce-

rende værktøj 

63 Intro til Mag svejsning, 
proces 135 - Smede- og 
svejseteknik 

På kurserne lærer du på grundlæggende 
niveau at svejse MAG-svejsning, proces 
135 (CO2-svejsning) i plade og rør. Der 
svejses primært kantsømme, og der er mu-
lighed for at opnå svejsecertifikat på to af 
kurserne. I kursuspakken indgår det lov-
pligtige §17 kursus samt kurset "Varmt 
arbejde" (45141). 

40092 MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 

22 

40093 MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 
40098 MAG-svejs-kants plade/plade pr 136 
40099 MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed 

64 Intro til Tig svejsning, 
sort - Smede- og svejse-
teknik 

På kurserne lærer du på grundlæggende 
niveau at svejse TIG-svejsning, proces 141 
(argonsvejsning). Der svejses både kants-
ømme og stumpsømme i plader og rør. Der 
er mulighed for at opnå svejsecertifikat på 
to af kurserne. I kursuspakken indgår det 
lovpligtige §17 kursus samt kurset "Varmt 
arbejde" (45141). 

40105 TIG-svejs-stumps uleg plade 

23 

40106 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 
44451 TIG-svejsning 
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed 
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproduce-

rende værktøj 

65 Intro til Tig, svejsning 
rustfri - Smede- og svej-
seteknik 

På kurserne lærer du på grundlæggende 
niveau at svejse TIG-svejsning, proces 141 
(argonsvejsning) i rustfri plade og rør. Der 

40109 TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 
23 40111 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-

PC 
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svejses både kantsømme  og stumpsømme 
i plader og rør, og der er mulighed for at 
opnå svejsecertifikat på to af kurserne. I 
kursuspakken indgår det lovpligtige §17 
kursus samt kurset "Varmt arbejde" 
(45141). 

40112 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 
44451 TIG-svejsning 
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed 
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproduce-

rende værktøj 

66 Introduktion til installa-
tion og service på køle-
anlæg og varmepumper. 

Kursusforløbet retter sig mod faglærte og 
ufaglærte. Kursusforløbet er til dig, som 
ønsker at arbejde i kølebranchen. Forløbet 
giver dig viden om køleanlæg, deres op-
bygning og styring. Du lærer at bearbejde 
og sammenføje rør, håndtere kølemidler 
og indregulere køleanlæg. Kursuspakken 
vil hjælpe dig til ansættelse i kølebranchen 
og arbejdet med varmepumper i samar-
bejde med andre. Med yderligere to kurser 
(15 dage) for opnåelse af et A-certifikat. 

40515 Køletek., termodynamik og lovgivning for 
køleanlæg 

30 

44710 Køleteknisk dokumentation, styring og 
automatik 

44713 Køleteknik, montage af kobberrør 
44931 Køleteknik, opbygning og funktion af kø-

leanlæg 
44932 Køleteknik, opbygning af enkle el-

relæstyringer 

67 Klimateknik og ventila-
tion 

Deltageren kan med denne pakke foretage 
kvalificeret vurdering, registrering og 
afcheckning af områderne: indeklima, au-
tomatik, vandkredse, volumenstrømme, 
indreguleringstilstand og energiforbrug på 
alle typer klima- og ventilationstekniske 
anlæg og på baggrund heraf stille forslag til 
energioptimering. 
Deltageren kan efterfølgende deltage på 
den, af FAV (Foreningen af Autoriserede 
Ventilationsfirmaer) og Teknologisk Insti-
tut, tilrettelagte uddannelse til VENT-
ordning med henblik på opnåelse af certi-

44555 Klimateknik, drift af klima- og ventilati-
onsanlæg 

24 

44988 Klimatekniske målinger og komponenter 
44990 Klimateknik, service og drift 
44997 Indregulering af ventilations- og klimaan-

læg samt VAV-anlæg 
45000 VENT-ordning, opkvalificering 
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fikat.  
VENT-certifikatet kan gennemføres på én 
dag i forlængelse af denne pakke. 

68 Motorstyring, måletek-
nik og fejlfinding for 
mekanikere 

Du har en baggrund som som mekaniker 
og ønsker en opdatering eller specialise-
ring af dine kompetencer inden for motor-
styring og måleteknik, servicering og fejl-
finding af/på elektriske systemer. Kurset 
indeholder de nyeste systemer ift. benzin-
motorstyring, Can-bus, dieselmotorstyring, 
Commonrail, sikkerheds- og comfort sy-
stemer mv. 

40636 Kontrol og fejlfinding på komfortsystemer 

30 

40665 Måleteknisk fejlfinding på elektroniske 
systemer 

40666 Fejlfinding på sikkerhedssystemer 
40667 Måleteknik og avanceret fejlfinding 
40669 Funktionskontrol af benzinmotorstyring 
40671 Kontrol og fejlfinding på CAN-bus syste-

mer 
40673 Funktionskontrol af emissionssys. og mo-

torstyring 
40674 Funktionskontrol af avancerede motor-

styringer 
45691 Motorstyringssys., kontrol, fejlf., fejlret. 
48536 Kontrol og fejlfinding af CommonRail die-

sel 
69 Reparation og vedlige-

hold af maskiner i indu-
strien, grundlæggende 

Kursusforløbet henvender sig til nybegyn-
dere inden for automatikområdet, som 
ikke har en forudgående viden. Det kan 
f.eks. være ufaglærte eller faglærte (smede, 
industriteknikere, elektronikfagteknikere 
eller andre), der har brug for mere viden 
om reparation, service og vedligehold på 
mindre automatiske maskiner og anlæg. 
Du får også viden om gældende sikker-
hedsregler, såvel drifts- som personsik-
kerhed ved arbejde på automatiske pro-

43996 Pers. sikkerhed ved arbejde med epoxy og 
isocyanater 

29 

44637 PLC introduktion, automatiske maskiner 
og anlæg 

44648 El-introduktion for maskinoperatører, el-
lære 

44649 El-introduktion for maskinoperatører, 
relæteknik 

44755 L-AUS, tavle- og installationsarbejde 
45141 Brandforanstaltninger ved gnistproduce-

rende værktøj 
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duktionsanlæg ud fra Arbejdstilsynets be-
stemmelser og stærkstrømsbekendtgørel-
sen.  

47501 Installation af pneumatiske komponenter 
47502 Fejlfinding på pneumatiske anlæg 
47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af 

tryk/flow 
70 Skibsmontørområdet Kursusforløbet henvender sig til faglærte 

indenfor metalområdet, f.eks. mekanikere, 
smede, industriteknike-
re/maskinarbejdere. Kursusforløbet kvali-
ficerer til at arbejde med installation og 
vedligeholdelse af skibs-el, pumper og le-
jer. For den ufaglærte giver kursuspakken 
en bredt fundament for at uddanner sig 
yderligere inden for området. 

45065 Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og 
smøring 

28 

45068 Reparation og vedligehold af transmissi-
onstyper 

45069 Vedligeholdelsesteknik, vibrationsmå-
ling/-analyse 

45711 Montage/idriftsætning af hydrailiksys., 
offshore 

45712 Indregulering af hydrauliktekn. systemer, 
offshore 

46589 Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off 
Vindmøller 

71 Smede- og svejseteknik Kursusforløbet henvender sig til faglærte 
inden for metalområdet, f.eks. mekanikere, 
skibsmontører og industriteknike-
re/maskinarbejdere. Kursusforløbet kvali-
ficerer til at arbejde med pladebearbejd-
ning, herunder skæring, klipning og buk-
ning/valsning af plader. Endvidere kvilifi-
ceres der til at arbejde med enkle svejse-
processer. 

40092 MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 

26 

40095 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejs-

ning/termisk 
45017 Betjening og indstilling af CNC-kantpresse 
45072 Betjening af CNC-styret plasmaskærema-

skine 
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproduce-

rende værktøj 
47579 Manuel og 3D CAD baseret pladeudfold-

ning 
72 Svejsning, fjernvarme, 

målrettet øvede svejsere 
På kurserne lærer du at svejse i fjernvar-
merør med svejseprocesserne lys-

40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 
30 

40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos 
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- Smede- og svejseteknik buesvejsning med beklædt elektrode pro-
ces 111 (elektrodesvejsning) og gassvejs-
ning proces 311. Der kan opnås certifikat 
på alle kurserne. 

44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør P 311  

 
 
 
 

Kontor, administration, regnskab og finans 
  

73 Administrativ 
it/superbruger 

Opgradér dine kompetencer med det mål 
at blive virksomhedens professionelle bru-
ger af relevante it- & kommunikations-
værktøjer. Forløbet tilgodeser både dig, 
som ønsker et brush-up inden for dine nu-
værende administrative jobfunktioner og 
dig, som måske har  et ønske om at skifte 
branche og derfor har brug for nye kompe-
tencer inden for it og administration. For-
løbet henvender sig til medarbejdere bredt 
indenfor den offentlige og private sektor. 

40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling  

30 

40748 Anvendelse af store datamængder i reg-
neark  

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalen-
dersystemer  

40750 Præsentation af tal i regneark 
40754 Anvendelse af pivot-tabeller  
40776 Samarbejde om dokumenter  
40804 Elektronisk korrektur med PDF  
44337 Oprettelse af database til jobbrug  
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i da-

tabase  
44346 Design og automatisering af regneark  
44350 Standardisering af virksomhedens do-

kumenter  
44354 Fletning af dokumenter til masseproduk-

tion  
44373 Anvendelse af præsentationsprogram-
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mer  
45782 Integration af data mellem adm. it-

systemer  
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejds-

rum på job  
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingspro-

gram 
47214 Håndtering og strukturering af længere 

tekster  
47215 Opstillinger og layout i tekst  
47217 Indskrivning og formatering af mindre 

tekster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-

ninger  
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-

systemer  
74 Den Grundlæggende 

Lederuddannelse 
Den Grundlæggende Lederuddannelse er 
for dig, der har brug for en praktisk uddan-
nelse og en solid værktøjskasse, som du 
kan anvende i den daglige ledelse, selvom 
du ikke har en lang teoretisk uddannelses-
baggrund. Uddannelsen har til formål at 
udvikle dine faglige og personlige ledelses-
kompetencer og er baseret på læringsfor-
mer, som er aktivitets- og erfaringsbasere-
de. Du får derfor mulighed for hele tiden, at 
forholde det du lærer til din egen hverdag 
og erfaringer. 

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse  

13 

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj  
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskeli-

ge samtaler  
47753 Ledelse og samarbejde  
47754 Mødeledelse  
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse  

75 E-handel Et forløb for dig som gerne vil arbejde med 40342 Design af hjemmesider med CMS  24 
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hvordan man opretter en webshop og øn-
sker en grundig introduktion samt hvordan 
man anvender sociale medier til kommuni-
kation og markedsføring. 

40995 Nye kunder via viral markedsføring  
45383 Grafik og tekster til virksomhedens web-

side  
45859 Billedredigering i medarbejderens job-

funktion  
45953 E-markedsføring og reklameindsats  
45955 E-administration og betalingssystemer  
46503 Medvirken til virksomhedens webstrate-

gi  
47301 Tekster til nettet - formulering og opbyg-

ning  
47341 Sociale medier som kommunikationska-

nal i detail  
47342 Markedsføring med sociale medier 
47343 Kundeloyalitet med sociale medier i de-

tailhandel 
47562 Valg af markedsføringskanal  
48404 Opbygning af virksomhedens website I 

76 Frontmedarbejder in-
den for salg, service og 
anden kundebetjening 

Kurset for dig, der er virksomhedens første 
møde med kunden fx som kundeservice-
medarbejder, salgskonsulent, servicemed-
arbejder, kundekonsulent, receptionist. 

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalen-
dersystemer  

29 

40750 Præsentation af tal i regneark 

40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 
44350 Standardisering af virksomhedens do-

kumenter 
44354 Fletning af dokumenter til masseproduk-

tion  
44979 Jobrelateret fremmedsprog med balsalt 

ordforråd  
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejde-
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ren  
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden  
47189 Online kundeservice og -rådgivning  
47215 Opstilling og layout i tekst  
47217 Indskrivning og formatering af mindre 

tekster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-

ninger  
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner  
47296 Kundeservice i administrative funktioner  
47297 Kommunikation og feedback i admini-

strativt arbejde 
47300 Tekster på papir - formulering og opbyg-

ning  
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kas-

serapport  
77 Grundlæggende admi-

nistration 
Alle virksomheder har brug for medarbej-
dere med uddannelse og indsigt i admini-
stration, hvad enten de er store eller små. 
Hvis du gerne vil udvikle dig inden for ad-
ministration, har vi et grundlæggende kur-
sus til dig. Du vil blive præsenteret for mål 
og strategier for administrative medarbej-
dere, skriftlig kommunikation og tekstfor-
mulering, elementær brug af regneark samt 
brug af internettets mange muligheder. På 
regnskabsdelen vil du kunne lære at be-
handle kontotyper og kasserapporter, du 
kan lære fakturahåndtering og andre vigti-

44373 Anvendelse af præsentationsprogram-
mer  

30 

44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse 
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuance-

ret ordforråd 
45965 Placering af resultat- og balancekonti  
45969 Daglig registrering i økonomistyrings-

program  
46489 Informationssøgning på internettet til 

jobbrug  
47217 Indskrivning og formatering af mindre 

tekster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-
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ge funktioner inden for virksomhedens 
regnskab.  

ninger  
47293 E-mail til jobbrug  
47297 Kommunikation og feedback i admini-

strativt arbejde  
47298 Referat- og notatteknik  
47299 Skriftlig kommunikation – sprog og 

sprogbrug  
47300 Tekster på papir – formulering og opbyg-

ning  
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kas-

serapport  
78 Grundlæggende it Et grundlæggende must i alle jobfunktio-

ner. Bliv fortrolig i arbejdet med en compu-
ter og få kendskab til de mest anvendte 
programmer. 

40750 Præsentation af tal i regneark  

21 

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc  
44373 Anvendelse af præsentationsprogram-

mer  
45565 Brug af pc på arbejdspladsen  
46489 Informationssøgning på internettet til 

jobbrug  
46491 Anvend informationer fra internettet til 

jobbrug  
47215 Opstillinger og layout i tekst  

47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-
fingersystem  

47217 Indskrivning og formatering af mindre 
tekster  

47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-
ninger  

47293 E-mail til jobbrug  
79 Grundlæggende regn- Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner i 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslut- 30 
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skab både den offentlige og private sektor, som 
omhandler administration med særlig vægt 
på tal og økonomi. 

ningen  
40008 Årsafslutning af bogholderiet  
44346 Design og automatisering af regneark  
45958 Økonomiske styring af lageret  
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og 

ejendom  
45961 Kreditorstyring  
45962 Kontoplaner og virksomhedens rappor-

teringsbehov  
45963 Konteringsinstrukser  
45964 Debitorstyring  
45965 Placering af resultat- og balancekonti  
45967 Registreringsmetoder ved virksomhe-

dens drift  
45969 Daglig registrering i et økonomisystem  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-

ninger  
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler  
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kas-

serapport  
47382 Anvendelse af periodisk beregning og 

registrering  
 
 

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje 
 

80 Anlægsgartner - Modul 
1 

Indgår i strukturen fra ufaglært til faglært 
anlægsgartner. Deltageren får en grund-

42302 Betjening og vedligeholdelse af mindre 
gartnermaskiner 

30 
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læggende viden indenfor anlægsteknik, 
plejeteknik samt betjening og vedligehol-
delse af maskiner 

47690 Basiskursus for anlægsgartnere 

81 Anlægsgartner - Modul 
2 

Indgår i strukturen fra ufaglært til faglært 
anlægsgartner. Deltageren får en grund-
læggende viden indenfor planteliv, økologi, 
pasning og pleje af planter samt grundlæg-
gende anlægsteknik.  

45728 Planteliv, økologi og miljølære 

30 
47803 Grundlæggende anlægsteknik 

82 Anlægsgartner - Modul 
3 

Indgår i strukturen fra ufaglært til faglært 
anlægsgartner. Deltageren får en grund-
læggende viden om plnatevækst, græs, 
etablering af grønne anlæg samt sprøjte-
certifikat 

42316 Plantevækst og etablering af grønne an-
læg 

30 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecerti-
fikat 

44596 Plænegræs, vækstforhold og gødning 

83 Anlægsgartner - Modul 
4 

Indgår i strukturen fra ufaglært til faglært 
anlægsgartner.  Deltageren får en grund-
læggende viden om beskæring, planlæg-
ning af plejeopgaver, ukrudtsbekæmpelse 
uden bruge af kemi samt muligheden for at 
gennemføre kurset vejen som arbejdsplads 

40824 Brandforstaltning ved ukrudtsbrænding 

18 

42844 Grønne anlæg, planlægning af plejeopga-
ver 

46661 Ukrudtsbekæmpelse uden kemi 
47136 Vejen som arbejdsplads 

84 Anlægsgartner - Modul 
5 

Indgår i strukturen fra ufaglært til faglært 
anlægsgartner. Deltageren får en grund-
læggende viden om anlæggelse af forskelli-
ge typer sten, beton, træ og vand 

42384 Anlæg i beton-, natursten og træ 

30 
42385 Anlæg i natursten, træ og vand 

85 Anlægsgartner - Modul 
6 

Indgår i strukturen fra ufaglært til faglært 
anlægsgartner. Deltageren får en grund-
læggende viden om træer og buske om 
sommeren og kan identificere almindeligt 
forekommende planter i sommertilstand 
samt anlægge betonsten i buede linjer. 

42307 Anlæg i betonsten, buede linjer 

30 

42395 Træer og buske om sommeren 
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86 Anlægsgartner - Modul 
7 

Indgår i strukturen fra ufaglært til faglært 
anlægsgartner. Deltageren kan identificere 
og beskære træer og buske i vintertilstand 
og vedligeholde beskæringsværktøj og red-
skaber, samt betjene og bedligeholde min-
dre gartnermaskiner. 

42305 Træer og buske om vinteren, beskæring 
og plejeplaner 

25 
47644 Etablering af regnbede 

87 Anlægsgartner - Modul 
8 

Indgår i strukturen fra ufaglært til faglært 
anlægsgartner. Deltageren får en grund-
læggende viden om plænegræs, ukrudt, 
skadevoldere, pleje, miljø og biologiske 
forhold i grønne anlæg, design og projekte-
ring og anvendelse af stauder i grønne an-
læg. 

44272 Design af grønne anlæg 

25 

44597 Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje 
44615 Anvendelse af stauder i grønne anlæg 
47691 Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg 

88 Pasning af kvæg Deltagerne får viden om håndtering, pas-
ning og fodring af kvæg. 

45304 Drøvtyggers fysiologi, optimal fodring 

30 

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-
systemer 

45883 Pasning og hold af husdyr 
45927 Vedligeholdelse og betjening af maskin-

komponenter 
47938 Pasning og fodring af husdyr 1 
47939 Pasning og fodring af husdyr 2 
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 

89 Pasning af svin Deltagerne får viden om håndtering, pas-
ning og fodring af svin. 

45301  Svineproduktion, fodring 

30 

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-
systemer 

45883 Pasning og hold af husdyr 
45927  Vedligeholdelse og betjening af maskin-

komponenter 
47938 Pasning og fodring af husdyr 1 
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47939 Pasning og fodring af husdyr 2 
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 

 
 
 

Ledelse 
 

90 Administrativ 
it/superbruger 

Opgradér dine kompetencer med det mål 
at blive virksomhedens professionelle bru-
ger af relevante it- & kommunikations-
værktøjer. Forløbet tilgodeser både dig, 
som ønsker et brush-up inden for dine nu-
værende administrative jobfunktioner og 
dig, som måske har  et ønske om at skifte 
branche og derfor har brug for nye kompe-
tencer inden for it og administration. For-
løbet henvender sig til medarbejdere bredt 
indenfor den offentlige og private sektor. 

40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling  

30 

40748 Anvendelse af store datamængder i reg-
neark  

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalen-
dersystemer  

40750 Præsentation af tal i regneark 
40754 Anvendelse af pivot-tabeller  
40776 Samarbejde om dokumenter  
40804 Elektronisk korrektur med PDF  
44337 Oprettelse af database til jobbrug  
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i data-

base  
44346 Design og automatisering af regneark  
44350 Standardisering af virksomhedens doku-

menter  
44354 Fletning af dokumenter til masseproduk-

tion  
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  
45782 Integration af data mellem adm. it-

systemer  
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum 
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på job  
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingspro-

gram 
47214 Håndtering og strukturering af længere 

tekster  
47215 Opstillinger og layout i tekst  
47217 Indskrivning og formatering af mindre 

tekster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-

ninger  
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-

systemer  
91 Den Grundlæggende 

Lederuddannelse 
Den Grundlæggende Lederuddannelse er 
for dig, der har brug for en praktisk uddan-
nelse og en solid værktøjskasse, som du 
kan anvende i den daglige ledelse, selvom 
du ikke har en lang teoretisk uddannelses-
baggrund. Uddannelsen har til formål at 
udvikle dine faglige og personlige ledelses-
kompetencer og er baseret på læringsfor-
mer, som er aktivitets- og erfaringsbasere-
de. Du får derfor mulighed for hele tiden, at 
forholde det du lærer til din egen hverdag 
og erfaringer. 

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse  

13 

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj  
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskeli-

ge samtaler  
47753 Ledelse og samarbejde  
47754 Mødeledelse  
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse  

92 E-handel Et forløb for dig som gerne vil arbejde med 
hvordan man opretter en webshop og øn-
sker en grundig introduktion samt hvordan 
man anvender sociale medier til kommuni-
kation og markedsføring. 

40342 Design af hjemmesider med CMS  

24 
40995 Nye kunder via viral markedsføring  
45383 Grafik og tekster til virksomhedens web-

side  
45859 Billedredigering i medarbejderens job-
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funktion  
45953 E-markedsføring og reklameindsats  
45955 E-administration og betalingssystemer  
46503 Medvirken til virksomhedens webstrategi  
47301 Tekster til nettet - formulering og opbyg-

ning  
47341 Sociale medier som kommunikationska-

nal i detail  
47342 Markedsføring med sociale medier 
47343 Kundeloyalitet med sociale medier i de-

tailhandel 
47562 Valg af markedsføringskanal  
48404 Opbygning af virksomhedens website I 

93 ERP for indkøb, salg og 
lagermedarbejder 

Du bliver fortrolig i at arbejde med styring 
og controlling af ressourceflow i såvel ind-
køb, salg og lager. 

42884 Materialestyring i virksomheder vha ERP 
system 

11 

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-
systemer 

45995 Indkøbsprocessen i et ERP system 
47184 Administrativ drift af varelager 
47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 
47237 Administrative ogpaver i indkøbsarbejdet 

94 Grundlæggende it Et grundlæggende must i alle jobfunktio-
ner. Bliv fortrolig i arbejdet med en compu-
ter og få kendskab til de mest anvendte 
programmer. 

40750 Præsentation af tal i regneark  

21 

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc  
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  
45565 Brug af pc på arbejdspladsen  
46489 Informationssøgning på internettet til 

jobbrug  
46491 Anvend informationer fra internettet til 

jobbrug  
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47215 Opstillinger og layout i tekst  
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-

fingersystem  
47217 Indskrivning og formatering af mindre 

tekster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-

ninger  
47293 E-mail til jobbrug  

95 Grundlæggende regn-
skab 

Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner i 
både den offentlige og private sektor, som 
omhandler administration med særlig vægt 
på tal og økonomi. 

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutnin-
gen  

30 

40008 Årsafslutning af bogholderiet  
44346 Design og automatisering af regneark  
45958 Økonomiske styring af lageret  
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og 

ejendom  
45961 Kreditorstyring  
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporte-

ringsbehov  
45963 Konteringsinstrukser  
45964 Debitorstyring  
45965 Placering af resultat- og balancekonti  
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens 

drift  
45969 Daglig registrering i et økonomisystem  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-

ninger  
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler  
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kas-

serapport  
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47382 Anvendelse af periodisk beregning og 
registrering  

96 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de 
mangfoldige kompetencer den attraktive 
salgskonsulent inden for B2B-handel skal 
have. 

40001 Markedsanalyse i detail- og handelser-
hvervet  

29 

40337 Opbygning/anvendelse af kundedatabase 
i CRM-system  

40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i de-
tailhandlen  

40995 Nye kunder via viral markedsføring  
44478 Reklamationshåndtering  
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejde-

ren  
45953 E-markedsføring og reklameindsats  

46472 Personligt salg - kundens behov og løs-
ninger  

46685 Rådgiverrollen indenfor B2B-handel 
47189 Online kundeservice og -rådgivning  
47190 Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet 
47193 Produkt- og kundevejledning i handels-

virksomheden 
47252 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner  

47341 Sociale medier som kommunikationska-
nal i detail  

47560 Segmentering og målgruppevalg i mar-
kedsføring  

 
 

Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning  
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97 Administrativ 

it/superbruger 
Opgradér dine kompetencer med det mål 
at blive virksomhedens professionelle bru-
ger af relevante it- & kommunikations-
værktøjer. Forløbet tilgodeser både dig, 
som ønsker et brush-up inden for dine nu-
værende administrative jobfunktioner og 
dig, som måske har  et ønske om at skifte 
branche og derfor har brug for nye kompe-
tencer inden for it og administration. For-
løbet henvender sig til medarbejdere bredt 
indenfor den offentlige og private sektor. 

40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling  

30 

40748 Anvendelse af store datamængder i reg-
neark  

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalen-
dersystemer  

40750 Præsentation af tal i regneark 
40754 Anvendelse af pivot-tabeller  
40776 Samarbejde om dokumenter  
40804 Elektronisk korrektur med PDF  
44337 Oprettelse af database til jobbrug  
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i data-

base  
44346 Design og automatisering af regneark  
44350 Standardisering af virksomhedens doku-

menter  
44354 Fletning af dokumenter til masseproduk-

tion  
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  
45782 Integration af data mellem adm. it-

systemer  
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum 

på job  
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingspro-

gram 
47214 Håndtering og strukturering af længere 

tekster  
47215 Opstillinger og layout i tekst  
47217 Indskrivning og formatering af mindre 
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tekster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-

ninger  
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-

systemer  
98 E-handel Et forløb for dig som gerne vil arbejde med 

hvordan man opretter en webshop og øn-
sker en grundig introduktion samt hvordan 
man anvender sociale medier til kommuni-
kation og markedsføring. 

40342 Design af hjemmesider med CMS  

24 

40995 Nye kunder via viral markedsføring  
45383 Grafik og tekster til virksomhedens web-

side  
45859 Billedredigering i medarbejderens job-

funktion  
45953 E-markedsføring og reklameindsats  
45955 E-administration og betalingssystemer  
46503 Medvirken til virksomhedens webstrategi  
47301 Tekster til nettet - formulering og opbyg-

ning  
47341 Sociale medier som kommunikationska-

nal i detail  
47342 Markedsføring med sociale medier 
47343 Kundeloyalitet med sociale medier i de-

tailhandel 
47562 Valg af markedsføringskanal  
48404 Opbygning af virksomhedens website I 

99 Frontmedarbejder in-
den for salg, service og 
anden kundebetjening 

Kurset for dig, der er virksomhedens første 
møde med kunden fx som kundeservice-
medarbejder, salgskonsulent, servicemed-
arbejder, kundekonsulent, receptionist. 

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalen-
dersystemer  

29 
40750 Præsentation af tal i regneark 
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 
44350 Standardisering af virksomhedens doku-

menter 
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44354 Fletning af dokumenter til masseproduk-
tion  

44979 Jobrelateret fremmedsprog med balsalt 
ordforråd  

45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejde-
ren  

45983 Samarbejde i grupper i virksomheden  
47189 Online kundeservice og -rådgivning  
47215 Opstilling og layout i tekst  
47217 Indskrivning og formatering af mindre 

tekster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-

ninger  
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner  
47296 Kundeservice i administrative funktioner  
47297 Kommunikation og feedback i administra-

tivt arbejde  
47300 Tekster på papir - formulering og opbyg-

ning  
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kas-

serapport  
100 Grundlæggende admi-

nistration 
Alle virksomheder har brug for medarbej-
dere med uddannelse og indsigt i admini-
stration, hvad enten de er store eller små. 
Hvis du gerne vil udvikle dig inden for ad-
ministration, har vi et grundlæggende kur-
sus til dig. Du vil blive præsenteret for mål 
og strategier for administrative medarbej-
dere, skriftlig kommunikation og tekstfor-

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  

30 

44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse 
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuance-

ret ordforråd 
45965 Placering af resultat- og balancekonti  
45969 Daglig registrering i økonomistyringspro-

gram  
46489 Informationssøgning på internettet til 
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mulering, elementær brug af regneark 
samt brug af internettets mange mulighe-
der. På regnskabsdelen vil du kunne lære 
at behandle kontotyper og kasserapporter, 
du kan lære fakturahåndtering og andre 
vigtige funktioner inden for virksomhe-
dens regnskab.  

jobbrug  
47217 Indskrivning og formatering af mindre 

tekster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-

ninger  
47293 E-mail til jobbrug  
47297 Kommunikation og feedback i administra-

tivt arbejde  
47298 Referat- og notatteknik  
47299 Skriftlig kommunikation – sprog og 

sprogbrug  
47300 Tekster på papir – formulering og opbyg-

ning  
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kas-

serapport  
101 Grundlæggende it Et grundlæggende must i alle jobfunktio-

ner. Bliv fortrolig i arbejdet med en compu-
ter og få kendskab til de mest anvendte 
programmer. 

40750 Præsentation af tal i regneark  

21 

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc  
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  
45565 Brug af pc på arbejdspladsen  
46489 Informationssøgning på internettet til 

jobbrug  
46491 Anvend informationer fra internettet til 

jobbrug  
47215 Opstillinger og layout i tekst  
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-

fingersystem  
47217 Indskrivning og formatering af mindre 

tekster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-
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ninger  
47293 E-mail til jobbrug  

102 Grundlæggende regn-
skab 

Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner i 
både den offentlige og private sektor, som 
omhandler administration med særlig vægt 
på tal og økonomi. 

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutnin-
gen  

30 

40008 Årsafslutning af bogholderiet  
44346 Design og automatisering af regneark  
45958 Økonomiske styring af lageret  
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og 

ejendom  
45961 Kreditorstyring  
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporte-

ringsbehov  
45963 Konteringsinstrukser  
45964 Debitorstyring  
45965 Placering af resultat- og balancekonti  
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens 

drift  
45969 Daglig registrering i et økonomisystem  
47218 Anvendelse af regneark til enkle bereg-

ninger  
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler  
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kas-

serapport  
47382 Anvendelse af periodisk beregning og 

registrering  
 
 

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde 
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103 Dagplejer  Kurset retter sig mod jobfunktionen som 

dagplejer, og er for deltagere, der ikke tid-
ligere har arbejdet på området. Kursisten 
får indsigt i basal viden om børn, pædago-
gik og hvordan man tilrettelægger rammer 
og pædagogiske aktiviteter. Dette supple-
res med viden om lovgivning, læreplaner, 
dokumentation og evaluering. Der vil des-
uden blive arbejdet specielt med inklusion, 
inkluderende pædagogiske miljøer og sti-
mulering af barnets sproglige udvikling 
gennem leg. 

40142 Dokumentation og evaluering af 
pæd./sosuarbejde 

30 

40625 Leg med sprog 
42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbej-

de 
42918 Arbejdet som dagplejer 
43691 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 

104 Familieplejer  Kurset retter sig mod jobfunktionen som 
familieplejer. Kursisten får indsigt i betyd-
ningen af omsorgs- og relationsarbejde ift. 
plejebørn, herunder trivsel, læring og ud-
vikling, betydning af børns livshistorie, 
samt inddragelse og deltagelse i hverdags-
livet. Der er fokus på samarbejdet med 
forældre/pårørende og øvrige netværk, 
samt gældende lovgivning på området. Der 
vil desuden blive sat fokus på særlige for-
hold som at arbejde med plejebørn i puber-
teten, udsatte og sårbare børn, samt sorg- 
og krisearbejde. Endelig er der medtænkt 
redskaber til at agere som plejefamilie, 
herunder relationer til plejefamiliens børn 
og metoder til konflikthåndtering. 

40157 Arbejde med plejebørn i puberteten 

30 

40624 Arbejdet med anbragte børns livshistorie 
40736 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og 

unge 
44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 
44312 Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og 

pæd.område 
45315 Anbragte børns udvikling 
45746 Plejebarnets relation til plejefamiliens 

børn 
47468 Samarbejde med plejebarnets foræl-

dre/netværk 
47873 Arbejdet som familieplejer 

105 Pædagogisk assistent Kurset retter sig mod ledige pædagogiske 40392 Ergonomi indenfor faglærte/ufaglærte job  30 



51 

 

- Specialområdet assistenter, der får styrket sundhedsfaglig 
viden rettet mod specialområdet og ældre-
området. Der er herunder særligt fokus på 
dokumentation og evaluering og specielvi-
den indenfor neuropædagogik og laveffek-
tive metoder.  

47258 Medvirken ved lægemiddelbrug i om-
sorgsarbejdet  

48217 Neuropædagogik og borgere med udvik-
lingshæmning 

48295 Voksenhandicap - omsorg, sundhed og 
pædagogik 

48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - low 
arousal 

48415 Voksenhandicap - aldring og demens 
48430 Dokumentation og handleplaner - pæd. 

målgrupper 

 
 
 

Rengøring, ejendomsservice og renovation 
 
106 Brugerforståelse, ejen-

domsservice 
Du lærer, hvordan du omgås og kom-
munikerer hensigtsmæssigt med bruge-
re og beboere inden for ejendomsser-
vice, som du kan møde i hverdagen i 
jobbet. Dette kan både være unge og 
ældre, mennesker med forskelige bag-
grunde samt mennesker med handicaps 
og /eller misbrug. Du lærer også, at 
medvirke til at skabe tryghed i nærmil-
jøet. 

44853 Kommunikation og konflikthåndtering, 
service 

9 

47259 Borgere med misbrugsproblemer 
48574 Tryghedsskabende aktiviteter, ejendoms-

service 

107 Bygningsvedligeholdelse, Du lærer om mindre reparationer og 48452 Betjening af udendørs maskiner, ejen- 24 
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ejendomsservice vedligeholdelse af forskellige tekniske 
hjælpemidler og installationer, der er i 
og ved bygninger. Du lærer også om 
økonomi og budgetter i forhold til byg-
ningsdrift samt om, hvordan (mindre) 
byggesager forløber jf. reglerne på om-
rådet. 

domsservice  
48455 Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og 

eftersyn  
48456 Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsser-

vice 
48457 Byggesagsforløb, ejendomsservice 
48575 Ejendommens installationer, ejendomsser-

vice 
48576 Fællesvaskerier og hvidevarer, ejendoms-

service 
48577 El-låse og overvågning, ejendomsservice 

108 Energi og miljø, ejen-
domsservice 

Du lærer at tage hensyn til miljø og in-
deklima gennem viden om energirigtig 
bygningsdrift. Desuden lærer du, hvor-
dan du i den daglig drift af bl.a.varme- 
og ventilationsanlæg kan bidrage til og-
så at sikre energiøkonomisk drift til for-
del for både miljø og brugere. Desuden 
lærer du om, at håndterer affald fra 
bygninger i forhold til miljøregler og -
hensyn. 

47534 Energi-/klimarenovering og drift i & ved 
Ejendomme 

23 

48453 Affaldshåndtering, ejendomsservice 
48579 Drift af varmeanlæg, ejendomsservice 
48580 Miljø- og energioptimering 1, ejendoms-

service 
48581 Miljø- og energioptimering 2, ejendoms-

service 
48582 Indeklima og ventilationsanlæg, ejendoms-

service 
109 Rengøring med fagun-

derstøttende dansk som 
andetsprog for F/I 

Du lærer at anvende egnede midler, 
redskaber og maskiner til rengøring af 
forskellige lokale- og materialetyper ud 
fra hygiejniske og rationelle metoder. 
Desuden lærer du at klargøre og afrigge 
almindeligt anvendte redskaber, rengø-
ringsvogne og maskiner.  Du får  et al-
ment og specifikt fagsprog og kan an-

45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog 
for F/I 

30 

48471 Daglig erhvervsrengøring for F/I 
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vende det til at forstå og kommunikere 
mundtligt om rengøringsområdets cen-
trale begreber, f.eks. materialer, maski-
ner, udstyr og arbejdsprocesser. 

110 Rengøring og service Du lærer om mikroorganismer og smit-
teveje, så du kan tage de nødvendige 
hensyn i planlægningen og udførelsen af 
det daglige rengøringsarbejde. Du lærer 
at anvende egnede midler, redskaber og 
maskiner til rengøring af forskellige ma-
terialetyper. Du lærer at måle og be-
dømme den udførte rengøring. Du lærer 
om samtaleteknik, så du bedre forstår 
andres situation og kan håndtere kon-
flikter. Du lærer at anvende et mailsy-
stem samt formulere gode læsevenlige 
mails. 

43411 Sikkerhed og førstehjælp ved rengørings-
arbejdet 

28 

44853 Kommunikation og konflikthåndtering - 
service 

45382 God ergonomi i rengøringsarbejdet 
46549 Grundlæggende rengøringshygiejne 
46550 Hygiejne på skoler og institutioner 
47182 Personlig planlægning af rengøringsarbej-

det 
47206 Rengøringsmidler og materialekendskab 
47207 Rengøringsudstyr og -metoder 
47208 Service i rengøringsarbejdet  
47293 E-mail til jobbrug 
47493 Mirkofiberrengøring 
48239 Måling og vurdering af rengøringskvalitet 

111 Rengøring og service - 
hospital 

Du lærer om mikroorganismer og smit-
teveje, så du kan tage de nødvendige 
hensyn i planlægningen og udførelsen af 
det daglige rengøringsarbejde på et 
hospital. Du lærer at anvende egnede 
midler, redskaber og maskiner til rengø-
ring af forskellige materialetyper. Du 
lærer at måle og bedømme den udførte 
rengøring. Du lærer om samtaleteknik, 
så du bedre forstår andres situation og 

43411 Sikkerhed og førstehjælp ved rengørings-
arbejdet 

 

44853 Kommunikation og konflikthåndtering - 
service 

45382 God ergonomi i rengøringsarbejdet 
46549 Grundlæggende rengøringshygiejne 
46551 Hospitalshygiejne 
47182 Personlig planlægning af rengøringsarbej-

det 
47206 Rengøringsmidler og materialekendskab 
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kan håndtere konflikter.  Du lærer at 
anvende et mailsystem samt formulere 
gode læsevenlige mails.  

47207 Rengøringsudstyr og -metoder 
47208 Service i rengøringsarbejdet  
47293 E-mail til jobbrug 
47493 Mikrofiberrengøring 
48239 Måling og vurdering af rengøringskvalitet 

112 Rengøring, service og it Du lærer om mikroorganismer og smit-
teveje, så du kan tage de nødvendige 
hensyn i planlægningen og udførelsen af 
det daglige rengøringsarbejde. Du lærer 
at anvende egnede midler, redskaber og 
maskiner til rengøring af forskellige ma-
terialetyper. Du lærer om samtaletek-
nik, så du bedre forstår andres situation 
og kan håndtere konflikter. Desuden får 
du styrket og videreudviklet dine fær-
digheder i faglig læsning og  skrivning. 
Du lærer at anvende pc til arbejdsbrug 
og mailsystem samt formulere gode og 
læsevenlige mails.  

44853 Kommunikation og konflikthåndtering - 
service  

27 

45511 Faglig læsning  
45536 Faglig skrivning 
45565 Brug af pc på arbejdspladsen 
46549 Grundlæggende rengøringshygiejne 
47208 Service i rengøringsarbejdet 
47293 E-mail til jobbrug 
47493 Mikrofiberrengøring 
47494 Daglig erhvervsrengøring 

 
 
 
 

Salg, indkøb og markedsføring 
 

113 Administrativ 
it/superbruger 

Opgradér dine kompetencer med det 
mål at blive virksomhedens professio-
nelle bruger af relevante it- & kommuni-

40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling  
30 40748 Anvendelse af store datamængder i regne-

ark  
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kationsværktøjer. Forløbet tilgodeser 
både dig, som ønsker et brush-up inden 
for dine nuværende administrative job-
funktioner og dig, som måske har  et 
ønske om at skifte branche og derfor har 
brug for nye kompetencer inden for it og 
administration. Forløbet henvender sig 
til medarbejdere bredt indenfor den of-
fentlige og private sektor. 

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalender-
systemer  

40750 Præsentation af tal i regneark 
40754 Anvendelse af pivot-tabeller  
40776 Samarbejde om dokumenter  
40804 Elektronisk korrektur med PDF  
44337 Oprettelse af database til jobbrug  
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i data-

base  
44346 Design og automatisering af regneark  
44350 Standardisering af virksomhedens doku-

menter  
44354 Fletning af dokumenter til masseprodukti-

on  
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  
45782 Integration af data mellem adm. it-systemer  
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum 

på job  
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 
47214 Håndtering og strukturering af længere 

tekster  
47215 Opstillinger og layout i tekst  
47217 Indskrivning og formatering af mindre tek-

ster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregnin-

ger  
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-

systemer  
114 Den Grundlæggende Le- Den Grundlæggende Lederuddannelse 47750 Medarbejderinvolvering i ledelse  13 
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deruddannelse er for dig, der har brug for en praktisk 
uddannelse og en solid værktøjskasse, 
som du kan anvende i den daglige ledel-
se, selvom du ikke har en lang teoretisk 
uddannelsesbaggrund. Uddannelsen har 
til formål at udvikle dine faglige og per-
sonlige ledelseskompetencer og er base-
ret på læringsformer, som er aktivitets- 
og erfaringsbaserede. Du får derfor mu-
lighed for hele tiden, at forholde det du 
lærer til din egen hverdag og erfaringer. 

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj  
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige 

samtaler  
47753 Ledelse og samarbejde  
47754 Mødeledelse  
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse  

115 E-handel Et forløb for dig som gerne vil arbejde 
med hvordan man opretter en webshop 
og ønsker en grundig introduktion samt 
hvordan man anvender sociale medier 
til kommunikation og markedsføring. 

40342 Design af hjemmesider med CMS  

24 

40995 Nye kunder via viral markedsføring  
45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside  
45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunk-

tion  
45953 E-markedsføring og reklameindsats  
45955 E-administration og betalingssystemer  
46503 Medvirken til virksomhedens webstrategi 
47301 Tekster til nettet - formulering og opbyg-

ning  
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i 

detail  
47342 Markedsføring med sociale medier 
47343 Kundeloyalitet med sociale medier i detail-

handel 
47562 Valg af markedsføringskanal  
48404 Opbygning af virksomhedens website I 

116 ERP for indkøb, salg og Du bliver fortrolig i at arbejde med sty- 42884 Materialestyring i virksomheder vha ERP 11 
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lagermedarbejder ring og controlling af ressourceflow i 
såvel indkøb, salg og lager. 

system 
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-

systemer 
45995 Indkøbsprocessen i et ERP system 
47184 Administrativ drift af varelager 
47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 
47237 Administrative ogpaver i indkøbsarbejdet 

117 Frontmedarbejder inden 
for salg, service og anden 
kundebetjening 

Kurset for dig, der er virksomhedens 
første møde med kunden fx som kunde-
servicemedarbejder, salgskonsulent, 
servicemedarbejder, kundekonsulent, 
receptionist. 

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalender-
systemer  

29 

40750 Præsentation af tal i regneark 
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 
44350 Standardisering af virksomhedens doku-

menter 
44354 Fletning af dokumenter til masseprodukti-

on  
44979 Jobrelateret fremmedsprog med balsalt 

ordforråd  
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen  
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden  
47189 Online kundeservice og -rådgivning  
47215 Opstilling og layout i tekst  
47217 Indskrivning og formatering af mindre tek-

ster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregnin-

ger  
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner  
47296 Kundeservice i administrative funktioner  
47297 Kommunikation og feedback i administra-

tivt arbejde  
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47300 Tekster på papir - formulering og opbyg-
ning  

47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasse-
rapport  

118 Grundlæggende admini-
stration 

Alle virksomheder har brug for medar-
bejdere med uddannelse og indsigt i 
administration, hvad enten de er store 
eller små. Hvis du gerne vil udvikle dig 
inden for administration, har vi et 
grundlæggende kursus til dig. Du vil bli-
ve præsenteret for mål og strategier for 
administrative medarbejdere, skriftlig 
kommunikation og tekstformulering, 
elementær brug af regneark samt brug 
af internettets mange muligheder. På 
regnskabsdelen vil du kunne lære at 
behandle kontotyper og kasserapporter, 
du kan lære fakturahåndtering og andre 
vigtige funktioner inden for virksomhe-
dens regnskab.  

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  

30 

44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse 
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret 

ordforråd 
45965 Placering af resultat- og balancekonti  
45969 Daglig registrering i økonomistyringspro-

gram  
46489 Informationssøgning på internettet til job-

brug  
47217 Indskrivning og formatering af mindre tek-

ster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregnin-

ger  
47293 E-mail til jobbrug  
47297 Kommunikation og feedback i administra-

tivt arbejde  
47298 Referat- og notatteknik  
47299 Skriftlig kommunikation – sprog og sprog-

brug  
47300 Tekster på papir – formulering og opbyg-

ning  
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasse-

rapport  
119 Grundlæggende it Et grundlæggende must i alle jobfunkti-

oner. Bliv fortrolig i arbejdet med en 
40750 Præsentation af tal i regneark  

21 
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc  
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computer og få kendskab til de mest 
anvendte programmer. 

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  
45565 Brug af pc på arbejdspladsen  
46489 Informationssøgning på internettet til job-

brug  
46491 Anvend informationer fra internettet til 

jobbrug  
47215 Opstillinger og layout i tekst  
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-

fingersystem  
47217 Indskrivning og formatering af mindre tek-

ster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregnin-

ger  
47293 E-mail til jobbrug  

120 Grundlæggende regn-
skab 

Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner 
i både den offentlige og private sektor, 
som omhandler administration med 
særlig vægt på tal og økonomi. 

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutnin-
gen  

30 

40008 Årsafslutning af bogholderiet  
44346 Design og automatisering af regneark  
45958 Økonomiske styring af lageret  
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejen-

dom  
45961 Kreditorstyring  
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporte-

ringsbehov  
45963 Konteringsinstrukser  
45964 Debitorstyring  
45965 Placering af resultat- og balancekonti  
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens 

drift  
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45969 Daglig registrering i et økonomisystem  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregnin-

ger  
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler  
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasse-

rapport  
47382 Anvendelse af periodisk beregning og regi-

strering  
121 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de 

mangfoldige kompetencer den attrakti-
ve salgskonsulent inden for B2B-handel 
skal have. 

40001 Markedsanalyse i detail- og handelserhver-
vet  

29 

40337 Opbygning/anvendelse af kundedatabase i 
CRM-system  

40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detail-
handlen  

40995 Nye kunder via viral markedsføring  
44478 Reklamationshåndtering  
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen  
45953 E-markedsføring og reklameindsats  
46472 Personligt salg - kundens behov og løsnin-

ger  
46685 Rådgiverrollen indenfor B2B-handel 

47189 Online kundeservice og -rådgivning  
47190 Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet 
47193 Produkt- og kundevejledning i handelsvirk-

somheden 
47252 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner  
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i 

detail  
47560 Segmentering og målgruppevalg i markeds-
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føring  
 
 

Sundhed, omsorg og personlig pleje 
 
122 Administrativ 

it/superbruger 
Opgradér dine kompetencer med det 
mål at blive virksomhedens professio-
nelle bruger af relevante it- & kommuni-
kationsværktøjer. Forløbet tilgodeser 
både dig, som ønsker et brush-up inden 
for dine nuværende administrative job-
funktioner og dig, som måske har  et 
ønske om at skifte branche og derfor har 
brug for nye kompetencer inden for it og 
administration. Forløbet henvender sig 
til medarbejdere bredt indenfor den of-
fentlige og private sektor. 

40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling  

30 

40748 Anvendelse af store datamængder i regne-
ark  

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalender-
systemer  

40750 Præsentation af tal i regneark 
40754 Anvendelse af pivot-tabeller  
40776 Samarbejde om dokumenter  
40804 Elektronisk korrektur med PDF  
44337 Oprettelse af database til jobbrug  
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i data-

base  
44346 Design og automatisering af regneark  
44350 Standardisering af virksomhedens doku-

menter  
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion  
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  
45782 Integration af data mellem adm. it-systemer  
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum 

på job  
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 
47214 Håndtering og strukturering af længere tek-

ster  
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47215 Opstillinger og layout i tekst  
47217 Indskrivning og formatering af mindre tek-

ster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregnin-

ger  
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-

systemer  
123 Dokumentation og kvali-

tet I omsorgsarbejdet 
Forløbet retter sig mod social- og sund-
hedshjælpere, der ønsker at styrke de-
res kompetencer inden for dokumenta-
tion og kvalitet i omsorgsarbejdet i 
hjemmeplejen og på plejecentre. Forlø-
bet sætter fokus på dokumentationsop-
gaven, skrivefærdigheder, arbejdet med 
handleplaner og anvendte omsorgssy-
stemer samt færdigheder i brug af It. 
Forløbet fokuserer endvidere på anven-
delsen af dokumentation inden for en 
række anvendelsesområder eksempel-
vis patientsikkerhed, ernæringsscree-
ning og tidlig opsporing af sygdomstegn. 

40138 Implementering af handleplaner ifølge ser-
viceloven 

28 

40142 Dokumentation og evaluering af 
pæd./sosuarbejde 

40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 
42930 Innovation - gennemførelse og formidling 

42952 Ernæringsscreening i ældreplejen mm. 
45565 Brug af pc på arbejdpladsen 
46489 Informationssøgning på internettet til job-

brug 
46491 Anvend informationer fra internettet til 

jobbrug 
46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn 
47260 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsar-

bejde 
47473 Dokumentation i omsorgssystemer i hjem-

meplejen 
47474 Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen 

124 Grundlæggende admini-
stration 

Alle virksomheder har brug for medar-
bejdere med uddannelse og indsigt i 
administration, hvad enten de er store 
eller små. Hvis du gerne vil udvikle dig 

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  

30 
44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse 
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret 

ordforråd 



63 

 

inden for administration, har vi et 
grundlæggende kursus til dig. Du vil bli-
ve præsenteret for mål og strategier for 
administrative medarbejdere, skriftlig 
kommunikation og tekstformulering, 
elementær brug af regneark samt brug 
af internettets mange muligheder. På 
regnskabsdelen vil du kunne lære at 
behandle kontotyper og kasserapporter, 
du kan lære fakturahåndtering og andre 
vigtige funktioner inden for virksomhe-
dens regnskab.  

45965 Placering af resultat- og balancekonti  
45969 Daglig registrering i økonomistyringspro-

gram  
46489 Informationssøgning på internettet til job-

brug  
47217 Indskrivning og formatering af mindre tek-

ster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregnin-

ger  
47293 E-mail til jobbrug  
47297 Kommunikation og feedback i administra-

tivt arbejde  
47298 Referat- og notatteknik  

47299 Skriftlig kommunikation – sprog og sprog-
brug  

47300 Tekster på papir – formulering og opbyg-
ning  

47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasse-
rapport  

125 Grundlæggende it Et grundlæggende must i alle jobfunkti-
oner. Bliv fortrolig i arbejdet med en 
computer og få kendskab til de mest 
anvendte programmer. 

40750 Præsentation af tal i regneark  

21 

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc  
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  
45565 Brug af pc på arbejdspladsen  
46489 Informationssøgning på internettet til job-

brug  
46491 Anvend informationer fra internettet til 

jobbrug  
47215 Opstillinger og layout i tekst  
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-
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fingersystem  
47217 Indskrivning og formatering af mindre tek-

ster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregnin-

ger  
47293 E-mail til jobbrug  

126 Grundlæggende regn-
skab 

Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner 
i både den offentlige og private sektor, 
som omhandler administration med 
særlig vægt på tal og økonomi. 

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen  

30 

40008 Årsafslutning af bogholderiet  
44346 Design og automatisering af regneark  
45958 Økonomiske styring af lageret  
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejen-

dom  
45961 Kreditorstyring  
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporte-

ringsbehov  
45963 Konteringsinstrukser  
45964 Debitorstyring  
45965 Placering af resultat- og balancekonti  
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens 

drift  
45969 Daglig registrering i et økonomisystem  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregnin-

ger  
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler  
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasse-

rapport  
47382 Anvendelse af periodisk beregning og regi-

strering  
127 Omsorg for borgere med Forløbet retter sig mod social- og sund- 41687 Konflikthåndtering i sosu arbejdet  29 
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demens  hedshjælpere, der ønsker at styrke de-
res kompetencer i arbejdet med borgere 
med demens i hjemmeplejen og på ple-
jecentre.  

42674 Personer med demens, aktiviteter og livs-
kvalitet 

42902 Uhensigtsmæssig adfærd  og udadreageren  
ved demens                    

44327 Omsorg for personer med demens  
44859 Neuropædagogik som redskab i det pæda-

gogiske arbejde 
45602 Samarbejde med pårørende     
47259 Borgere med misbrugsproblemer      

128 Opkvalificering - frisør Kursusforløbet er en opdatering af fri-
søruddannelsen. Der vil være opdate-
ring af teori og klippeteknik, nyeste 
trend inden for frisuredesign, samt kun-
deservice. 

40889 Inspiration til nyeste frisuredesign 

17 

42853 Inspiration til det lange hår 
43409 Langthårsfrisering 
43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 
45261 Kundeservice 
47285 Inspiration til make-up for kosmetikere 
47589 Trend herre/damemode 
47590 Farve- og finishprodukter i frisørsalonen 
48291 Parykhåndtering - muligheder ved hårtab 

129 Sekretær i sundhedssek-
toren 

Få en bred indføring i jobbet som sekre-
tær i sundhedssektorren. På dette kom-
petenceforløb lærer du at anvende den 
medicinske terminologi, du får kendskab 
til de typiske arbejdsområder og komu-
nikationsopgaver inden for sundheds-
området samt bliver klædt på til at 
håndtere de digitale opgaver. Sekretæ-
rer m.fl. i eller uden for sundhedssekto-
ren, der ønsker en grundig indføring i 

40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling  

29 

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalender-
systemer  

40915 Grundlæggende diagnoselatin  
44346 Design og automatisering af regneark 
44853 Kommunikation og konflikthåndtering - 

service (AE) 
45582 Kommunikation i patientforløbet  
45583 Brug af DRG - diagnoserelaterede grupper  
45584 Beskrivelser af anatomi i medicinske jour-
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jobbet som sundhedsfaglig sekretær. naler  
45585 Arbejdet med recepter, attester og registre  
45586 Anvendelse af diagnoselatin i journaler  
45587 Medicinsk fagsprog – fordanskning  
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum 

på job 
47214 Håndtering og strukturering af længere tek-

ster 
47215 Opstillinger og layout i tekst 
47299 Skriftlig kommunikation – sprog og sprog-

brug  
48653 Håndtering af personoplysninger  

130 Social- og sundhedsassi-
stenten som nøgleperson 
i omsorgen for demente 
borgere. 

Uddannelsesforløbet retter sig mod so-
cial- og sundhedsassistenter, der ønsker 
at styrke deres rolle og kompetencer 
inden for omsorgen af demente borgere. 
Forløbet indeholder viden om rollen 
som nøgleperson, tidlig opsporing af 
demens, uhensigtsmæssig adfærd og 
udadreageren ved demens, neurorehabi-
litering af senhjerneskadede, borgere 
med misbrugsproblemer samt palliativ 
omsorg for mennesker med demens. 

40821 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 

25 

42900 Palliativ omsorg for mennesker med de-
mens 

42902 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren 
ved demens 

44783 Tidlig opsporing af demens 
47259 Borgere med misbrugsproblemer 
47748 Assistenten som nøgleperson 

 
 
 
 

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde 
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131 Distributionschauffør 1 Kurset vedrører lagerkompetencer som 

kan være relevante for chauffører, der 
skal arbejde på terminaler, lagerhotel-
ler o. lign., hvor der som en del af ar-
bejdet som chauffør indgår lagerarbej-
de (fx pakke gods på paller, hente varer 
på lageret, registrering af varer mv.). 
Kurset indeholder blandt andet gaffel-
truckførercertifikat B, som med fordel 
kan gennemføres først i forløbet. 

44770 Stregkoder og håndterminaler, 2 dage. 

27 

45074 Lagerindretning og lagerarbejde, 3 dage. 
45077 Enhedslaster, 5 dage 
46894 Manuel lagerstyring, 2 dage. 
46939 Lagerstyring med it 3,0 dage 
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 

5,0 dage 
47592 Gaffeltruckcertifikatkursus B, 7 dage. 

132 Distributionschauffør 2 Kurset vedrører lagerkompetencer som 
kan være relevante for chauffører, der 
skal arbejde på terminaler, lagerhotel-
ler o. lign., hvor der som en del af ar-
bejdet som chauffør indgår basalt la-
gerarbejde (fx pakke gods på paller, 
hente varer på lageret, registrering af 
varer mv.). Kurset er for chauffører, der 
allerede har erhvervet gaffeltruckfører-
certifikat, og som har brug for grund-
læggende it-lagerstyringskompetencer. 

44770 Stregkoder og håndterminaler 

27 

45074 Lagerindretning og lagerarbejde 

45077 Enhedslaster 
46893 Efteruddannelse for erfarne truckførere 
46894 Manuel lagerstyring 
46939 Lagerstyring med it  
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 
47894 Lagerstyring med it – grundlæggende funk-

tioner 

133 Grundpakke for nye taxi-
chauffører/chauffører i 
offentlig servcetrafik  

Dette jobrettede kursusforløb er for 
personer, der ønsker at køre taxi-, li-
mousine- og/eller offentlig servicekør-
sel samt sygetransport, og som er i be-
siddelse af kørekort kategori B (almin-
delig bil), der inden kurset påbegyndes 
er erhvervet for mindst 3 år siden. Del-

46927 Kvalifikation til personbefordring i mindre 
køretøjer  

15 
47874 Introduktion til offentlig servicetrafik  
48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede 

pas. 
48105 Befordring af fysisk handicappede passage-

rer 
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tageren opnår endvidere de nødvendi-
ge branchecertifikater til at kunne ud-
føre offentlig servicetrafik, herunder 
befordre af syge, ældre og handicappe-
de passagerer.   

134 Grunduddannelse for nye 
buschauffører 

Dette jobrettede kursusforløb indehol-
der erhvervskørekort til bus samt lov-
pligtig kvalifikationsuddannelse, der 
giver kompetence som buschauffør. 

40531 Personbefordring med bus 

30 

135 Jobrettet grundpakke for 
nye buschauffører  

Dette jobrettede kursusforløb retter sig 
mod nye buschauffører. Efter endt ud-
dannelse har deltageren opnået er-
hvervskørekort til bus samt lovpligtig 
kvalifikationsuddannelse. Derudover 
har deltageren opnået de nødvendige 
kompetencer i billettering og kunde-
service, samt i rutebuskørsel, som kva-
lificerer deltageren til at blive ansat 
som rutebuschauffør i et rutebussel-

40531 Personbefordring med bus 

38 

44436 Rutebuskørsel 
45288 Billettering og kundeservice 
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skab efter endt uddannelse.  
136 Lastbilmonterede kraner 

D og E certifikat samt 
lovpligtig efteruddannel-
se 

Deltageren kan håndterer lastbilmonte-
rede kraner til certifikat D og E og får 
CUB bevis. 

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører 

30 

42845 Grundlæggende flakkøretøjer 
44722 Køre- og hviletidsregler 
47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D 
47479 Lastbilmonteret kran, certifikat E 
47848 EU-Efteruddannelse for godschauffører - 

oblig. del 
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajour-

føring 
137 Ny i vejgodstransport  Deltageren kan arbejde som ufaglært 

chauffør og får mulighed for at erhver-
ve kørekort til lastbil over 3.500 kg (ka-
tegori C) samt CUB bevis.  

47854 Godstransport med lastbil 

30 

138 Opkvalificering af bus-
chauffører med kørekort 
D-ep 

Dette jobrettede kursusforløb henven-
der sig til jobsøgende buschauffører 
med erhvervskørekort til bus (kørekort 
D-ep). Uddannelsespakken opkvalifice-
rer deltageren i efterspurgte kompe-

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører 

27 
40883 Befordring af handicappede i ordinær rute-

trafik 
42903 Køreteknik ajourføring  
44436 Rutebuskørsel 



70 

 

tencer og indeholder branchecertifika-
ter i offentlig servicetrafik, der giver 
kompetence til at befordre syge, ældre 
og handicappede pasagerer. Deltageren 
gennemfører endvidere den obligatori-
ske efteruddannelse, som alle chauffø-
rer skal gennemgå hvert femte år.  

44722 Køre- og hviletidsregler 
45075 Brug af diagramark og kontrolapparat 
45288 Billettering og kundeservice 
45644 Kommunikation og kulturforståelse  
46493 Konflikthåndtering  
47874 Introduktion til offentlig servicetrafik  
48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede 

pas. 
48105 Befordring af fysisk handicappede passage-

rer 
48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. 

del  
48617 Ajourføring for rutebuschauffører  

139 Vogntog, lovpligtig efter-
uddannelse og ADR 

Giver ufaglærte chauffører, der allerede 
er i besiddelse af gyldigt kørkort til 
lastbil (kørekort kategori C), mulighed 
for at køre lastbil med påhængskøretøj 
katgori C/E, samt erhverve CUB bevis 
og ADR certifikat. 

44722 Køre- og hviletidsregler 

30 

45079 Transportpapirer inden for vejtransport 
45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E 
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i 

emb. 
47136 Vejen som arbejdsplads – Certifikat 
47848 EU-Efteruddannelse for godschauffører - 

oblig. del 
 
 
 
 
 

Træ, møbel, glas og keramik 
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140 Introforløb i møbel og 
overfladebehandling 

Uddannelsesforløb for faglærte og 
ufaglærte som ønsker kompetencer i 
forhold overfladebehandling i træ - og 
møbelindustrien 

40746 Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træin-
dustrien 

21 

42204 Arbejdsmiljø i træindustrien 
44194 Fremføring og overflade, træ 
44228 Pladematerialer, lim og finér 
44357 Værktøjer i træindustri 
44905 Limteknik, finér/møbel 
46864 Overfladebehandling af træ og plademate-

rialer 
46866 Manuel overfladebehandling i træindustri-

en 
46867 Maskinel pudsning 
46868 Produkter til overfladebehandling af møb-

ler/inventar 
141 Introforløb i standardma-

skiner og fremstilling af 
døre og vinduer 

Uddannelsesforløb for faglærte og 
ufaglærte som ønsker kompetencer i 
bygningssamlinger samt beslåning og 
isætning af vinduer 

40246 Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaski-
ner 

27 

40287 Regler for DVC, Dansk Vindues Certifikat 
40746 Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træin-

dustrien 
44899 Maskinelle møbelsamlinger på standard-

maskiner 
47839 Beslåning og systembeslag i døre og vindu-

er 
47842 Håndværksmæssige bygningssamlinger 
48408 Bearbejdning af træ  på bordfræser 
48409 Grundmaskiner til at save og høvle i emner 

i træ 
142 Introforløb til CNC, CAD og 

CAM 
Uddannelsesforløb for faglærte og 
ufaglærte med  træfaglige kompeten-

40746 Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træin-
dustrien 

22 
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cer som ønsker grundlæggende kom-
petencer indenfor CNC 

44194 Fremføring og overflade, træ 
44257 CNC-programmering, fra CAD til CAM – 2D 
44727 CNC-styret overfræser, maskinlære, træ 
44852 Fixturer til plane emner på CNC overfræser 
44896 Optimering af processer på CNC overfræser 
44898 Skafteværktøjer, træindustri 1 
48558 Parametrisk CNC programmering, træ 
48559 Fremstilling af CNC - programmer i ISO 

koder, træ 
143 Robotprogrammering  Uddannelsesforløb for faglærte med en 

træfaglig uddannelse og for ufaglærte 
med kompetencer i træ - og møbelin-
dustrien som ønsker kompetencer in-
denfor Robotbetjening 

42204 Arbejdsmiljø i træindustrien 

20 

42838 Robotter i industrien for operatører 
42839 Robotbetjening for operatører 
47886 Håndtering med industrirobotter for ope-

ratør 
47904 Robotteknologi, programmering og indkø-

ring 
 


