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Indledning  

TURs bestyrelse fremlægger et kort strateginotat til årets strategikonference 2012/13. Baggrunden 

for dette er, at en række væsentlige og forventeligt omfattende uddannelsespolitiske ændringer 

står for døren, omfattende hele det erhvervsrettede uddannelsesområde. Der findes derfor et 

umiddelbart behov for at fokusere på disse ændringer i 2013. 

Baggrunden for ovennævnte skal findes i, at regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg og 

et erhvervsuddannelsesudvalg med partsdeltagelse, hvori der frem mod sommeren 2013, 

forventeligt fremsættes indstillinger til strukturelle og indholdsmæssige ændringer af hele EUD- og 

AMU-området. Det ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudse hvad der reelt kommer ud af 

dette arbejde. 

Dog er det velkendt, at en række spørgsmål givetvis vil være i spil: 

• Unge/ældre- spor i erhvervsuddannelserne 

• I denne sammenhæng muligheder for et tættere samspil mellem AMU-

uddannelser og EUD-fag 

• GVU-ordninger / meritvej 

• Indgange 

• Udvikling af praktikmål 

• De faglige udvalgs rolle 

Dette strateginotat har derfor til formål, med udgangspunkt i hvad der aktuelt findes muligt, at 

opstille synlige indsatsområder som TUR umiddelbart bør prioritere og arbejde med i bestyrelse og 

brancheudvalg i den kommende tid.  

Transportbranchens uddannelsesmæssige udfordringer 

For Transporterhvervets Uddannelser (TUR) er opgaven at udstikke mål og rammer for de fremtidige 

uddannelser, således at disse kan bidrage til en kompetence- og kvalifikationsudvikling i 

transporterhvervet, og således at de samtidig kan medvirke til en fortsat rekruttering af nye 

medarbejdere til branchen, til fastholdelse og til vækst.  

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) udgør den uddannelsesordning, som har størst betydning for 

transporterhvervet som kilde til kvalificering af medarbejdere, både som grunduddannelse og som 

efter- og videreuddannelse. Samtidig har transporterhvervets erhvervsuddannelser (EUD), over en 

årrække opnået signifikant betydning for opkvalificering og etablering af erhvervet som et område 

med højt kvalificerede faglærte medarbejdere. Den tætte sammenhæng mellem AMU og EUD er 

essentiel for transporterhvervet. Denne sammenhæng skal kunne bidrage til en fortsat udvikling af 

opkvalificering af medarbejderstaben fra ufaglært status til faglærte transportarbejdere. 

Uddannelsesprogrammerne i AMU og EUD bør være komplementære, således at begge 

uddannelsesordninger bidrager til en opkvalificering og videreuddannelse på højere 
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kompetenceniveauer, i et frugtbart og gennemskueligt samspil. Dette betyder, at udbuddet af AMU 

kurser altid skal være relevante for branchen og umiddelbart muligt at overføre til 

uddannelsesforløb i erhvervsuddannelserne.  

TUR har igennem en lang årrække opbygget en veludviklet uddannelsesstruktur inden for AMU-

området. Denne gør det muligt, via aktuelt gode betingelser for udvikling og ajourføring, at tilbyde 

attraktive uddannelsestilbud for branchens virksomheder og medarbejdere. Dette betyder at der 

fortsat skal ske nyudvikling i forhold til opbygning af attraktive uddannelsesstrukturer, 

uddannelsespakker og garantikurser. Herunder skal TURs engagement i www.amukurs.dk bidrage 

til at gøre uddannelsesudbuddet synligt overfor brugerne – virksomheder og medarbejdere. 

Der kan være grund til at antage, at antallet af GVU- og meritvejsuddannelser vil vokse i de 

generelle bestræbelser på at befordre en udvikling fra ufaglært til faglært. I denne sammenhæng 

vil opbygningen af ”kursuspakker” i AMU kunne befordre en ønskelig udvikling, som fundament for 

et struktureret indhold i eksempelvis GVU-aftaler og andre længerevarende sammenhængende 

uddannelsesforløb. I denne sammenhæng hører naturligvis en vedblivende fokus på 

realkompetencevurderingerne, deres afvikling, anvendte værktøjer og generelle praksis. TUR vil 

prioritere dette arbejde via dialog med skolerne og tilvejebringelse af stadigt bedre værktøjer 

(elektronisk IKV), således at effekten af afklaringsforløb bliver optimale på et ensartet nationalt 

grundlag. 

Det har stort set været muligt at fastholde det årlige antal lærlinge i TURs erhvervsuddannelser, 

også under den økonomiske krise. Dette er blandt andet sket gennem en omfattende anvendelse 

af meritvejen for allerede ansatte medarbejdere og fleksible uddannelsesordninger for 

medarbejdere, som søger ind i branchen. Tillige har tilføjelsen af et trin 3 i erhvervsuddannelsen 

skabt en rød tråd i uddannelsessystemet, som betyder at en faglært transportuddannelse ikke 

længere er en ”dead-end”-uddannelse. Trin 3 er en overbygning på erhvervsuddannelsen, som er 

målrettet disponenter/kørselsledere og lagerforvaltere. 

Der findes på mange skoler et godt og veludviklet fagligt miljø, som i stor udstrækning viser 

parathed til at påtage sig de nye udfordringer, som den fortsatte kompetenceudvikling kræver, 

men der er fortsat brug for nyudvikling og nytænkning. Herudover vil opmærksomhed på kvalitet i 

uddannelse blive branchens styrende parameter. Der er ingen tvivl om, at TUR kan arbejde mere 

målrettet med Vis kvalitet i AMU. Det samme kan og bør skolerne og der er ingen tvivl om, at 

mange skoler skal i gang med at betræde nye veje og anvende nye metoder inden for det 

pædagogiske og didaktiske område, såfremt deltagerforventningerne om uddannelse på et højt 

kvalitativt niveau skal imødekommes i fremtiden. 

Det bliver tillige helt nødvendigt, at TUR fremover har et stærkt fokus på den samlede 

udbudsproblemstilling. Herunder rammer og principper for udbud, garantikurser, revision af flere 

fælles kompetencebeskrivelser og uddannelsesveje i forbindelse med rekruttering af nye 

medarbejdere til branchen. 

TURs vil således fortsætte i 2013 med at udvikle og ajourføre transportuddannelserne og skabe de 

basale forudsætninger for, at der kan udbydes uddannelser med gode og relevante 

undervisningsmaterialer, hvor systemets faglærere altid er helt opdaterede og ajourførte på de 
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faglige områder og hvor skolerne og VEU-centrene lever op til et kvalitativt udbud til gavn for 

brugerne. 

VEU centrene forventes at skulle spille større rolle i fremtiden. Herunder skal TUR i målrettet dialog 

med VEU-centrene omkring leveringssikkerhed, udbud, samordning af udbud (generelle og 

specifikke uddannelsesudbud på små og store områder) samt forventeligt omkring veje til at VEU-

centrene kan understøtte løftet fra ufaglært til faglært. 

Transportbranchen udgør et beskæftigelsesområde, hvor der stilles mange formelle krav til 

medarbejderne om myndighedsbelagte certifikater/ beviser, som dokumenterer medarbejdernes ret 

og evne til at varetage forskellige arbejdsfunktioner på transportområdet. Denne udvikling er i 

fortsat vækst og understøttes af løbende initiativer på EU-niveau, som stiler mod harmoniseringer i 

uddannelses/certifikatkrav i medlemslandene på mange områder.  

Den regelmæssige opdatering af medarbejderne er nødvendig af sikkerheds- og kvalitetsmæssige 

årsager, hvorfor ajourførings- og ”brush-up” kurser i stigende omfang efterspørges. 

Der fastsættes løbende nye standarder på mange områder, eksempelvis renovation, lastsikring, 

transport af levende dyr, sværgodstransport, farligt gods, transport af animalske foderstoffer, 

arbejde i og ved spor på jernbanerne, i lufthavne, terrorsikring, hygiejne m.m. På alle disse områder 

stilles ofte krav om dokumenteret uddannelse til de operative medarbejdere i transportbranchen. 

Samtidig er erhvervsstrukturen under udvikling i store dele af transportbranchen. Transporten 

bliver mere og mere international, moderne teknologi trænger voldsomt frem. Virksomheder og 

lastbiler bliver større, og logistikkæderne bliver længere og mere komplekse. Kravene til 

transportydelser stiger i form af krav til reducerede omkostninger, stabilitet i leverancerne, 

fleksibilitet og mindre miljøbelastning – ikke mindst i byerne.  

Disse udviklingstræk giver branchen en række udfordringer, som blandt andet skal imødekommes 

gennem relevant uddannelse af medarbejderstyrken. Skal transportbranchen være effektiv, er det 

nødvendigt, at der investeres i uddannelse af medarbejdere, innovation, transportoptimering 

(lean) og forskning. Når lønniveauet i Danmark er relativt højt i transportbranchen sammenlignet 

med andre lande, så bør det høje lønniveauet også være ækvivalent med et højt 

kompetenceniveau hos medarbejderne. 

Grønne transportløsninger og trafiksikkerhed har transportbranchens og samfundets særlige 

bevågenhed. Transportbranchen har for alvor taget udfordringerne op de seneste år, når man ser 

på initiativer i forhold til en bæredygtig transport. Hensynet til energiforbrug, miljø, 

fremkommelighed og trafiksikkerhed indgår som centrale værdier i alle seriøse virksomheder og 

bestræbelserne på disse felter har mange medarbejderes bevågenhed.  

Det er TURs opgave bestandigt at være på forkant med relevante og målrettede 

uddannelsesinitiativer, der kan medvirke i arbejdet til at håndtere de stigende kurver for 

færdselstrængsel og som kan påvirke transportens CO2-udledninger. Transportbranchen er villig til 

at bidrage til at reducere transportens omkostninger i forhold til miljø og CO2. 
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TURs aktuelle indsatsområder 

TURs bestyrelse peger på flg. væsentlige aktuelle indsatsområder: 

1) AMU-strukturer/uddannelsespakker 

2) AMU – leveringssikkerhed 

3) EUD – uddannelsesniveau og indhold 

4) EUD – praktikuddannelse 

 

Disse indsatsområder skal drøftes i TURs brancheudvalg og i TURs bestyrelse i løbet af 2013. 

Indsatsområde 1: AMU – strukturer/uddannelsespakker 

Synliggørelse af uddannelser, uddannelsesstrukturer for vores målgrupper og uddannelsespakker 

målrettet konkrete jobprofiler/jobfunktioner i AMU skal have høj prioritet. I denne sammenhæng 

vil www.amukurs.dk fremover spille en vigtig rolle. 

Formålet med denne indsat er: 

- At øge motivation for uddannelse 

- At bidrage til systematisk uddannelsesplanlægning 

- At synliggøre og skabe let adgang til uddannelsesmuligheder, herunder for nye 

medarbejdere i branchen 

- At styrke anerkendelsen af kompetencer erhvervet i AMU 

- At bidrage til en udvikling fra ufaglært til faglært status 

- At opbygge et relevant udbud af AMU kurser, som kan være overførbare til EUD forløb  

Uddannelsespakker kan understøtte jobmulighederne for de ansatte på transportområdet. Tillige 

kan disse synliggøre relevante opkvalificeringsforløb for medarbejdere og virksomheder.  

Uddannelsespakker vil tillige være et nyttigt redskab for ledige, der søger adgang til en branche. 

Jobcentre og A-kasser har stort behov for dette overblik i deres rådgivning. 

Uddannelsespakker kan blive et brugbart værktøj i uddannelsesplanlægning og samtidig må det 

forventes, at uddannelsespakker i komplementaritet med EUD-programmet kan anvise veje til 

opkvalificering fra ufaglært til faglært niveau. Sidstnævnte kræver en revurdering af det samlede 

AMU-setup: uddannelsesmål, strukturer og FKB`ernes tilhørende arbejdsmarkedspolitiske 

kompetencer. 
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Indsatsområde 2: Leveringssikkerhed i AMU  

AMU aktiviteten har nu været faldende over flere år. Derfor bør der gøres en målrettet indsats for 

at øge det generelle udbud og gennemførelsen af AMU kurser. For at nå dette mål skal 

leveringssikkerheden i AMU styrkes og forbedres. 

En øget leveringssikkerhed vil give mere tilfredse brugere og styrke AMU programmets identitet 

som det uomgængelige værktøj til opkvalificering og vedligeholdelse af kompetencer hos 

transporterhvervets medarbejdere. 

TUR bør spille en central og udfarende rolle i forhold til samarbejdet med transportskoler og VEU-

centre. Herunder bør der fokuseres på: 

- Garantikurser (jf. TURs handlingsplan på dette område) 

- Partnerskabsaftaler/spydspidsskoler med forskellige grader af udbudsforpligtelse 

- En udvikling af det pædagogiske og faglige beredskab på de enkelte skoler. 

Endvidere vil det fremover være afgørende for udbuddet af AMU kurser, at TUR foretager en 

grundig gennemgang af de enkelte FKB`ere på transportområdet, således at fremtidige udbud 

bliver så hensigtsmæssige og effektive som muligt. 

 

Indsatsområde 3: EUD – uddannelsesniveau og indhold 

I forbindelse med de forventede kommende ændringer i de erhvervsrettede uddannelser kan flg. 

spørgsmål stilles: Er TURs erhvervsuddannelser rustet til fremtidens udfordringer? 

Nye rammer og strukturer giver grundlag for at vurdere TURs samlede udbud af 

erhvervsuddannelse og i sidste ende opstille modeller for en fornyelse og revitalisering af disse. 

Drøftelser på denne baggrund i brancheudvalg og i TURs bestyrelse skal omfatte en vurdering af 

følgende spørgsmål og problemstillinger: 

- Hvordan er det faglige indhold i vores erhvervsuddannelser – svarer det til behovet?  

- Skal der udvikles nye fag? Og afspejler det nuværende niveau i vores erhvervsuddannelser 

også kompetencekravene på arbejdsmarkedet? 

- Hvad adskiller de faglærte fra de ufaglærte medarbejdere?  

- Er TURs erhvervsuddannelser rustet til fremtiden? 

- Hvordan kan vi styrke uddannelsernes praktikmål? 



 

7 
Januar 2012 

- Hvordan kan man forestille sig, at Meritvejen / GVU-ordningerne kan bringes i spil i 

fremtiden? Noget kunne tyde på at GVU vil komme til at spille en større rolle i fremtiden i 

bestræbelserne på at uddanne ufaglærte til faglært status.  

- Findes der nye måder hvorpå man kan indtænke ”voksne” i et hidtil traditionelt 

ungdomsuddannelsessystem? 

- Er der behov for en styrkelse af sammenhængen mellem AMU-uddannelserne og vores 

EUD-fag (gennemsigtighed mellem AMU og EUD)? Hvis ja, da kan der være behov for at se 

på vores AMU-strukturer og FKB`ere på en ny måde! 

- Hvordan skal vi tiltrække elever i fremtiden? 

På baggrund af nuværende styrker og udviklingspotentialer og den kommende diskussion jf. 

ovennævnte, skal succeskriteriet være at nye og forbedrede uddannelsestilbud til 

transportbranchen, kan træde i kraft i løbet af 2014. 

 

Indsatsområde 4: EUD – praktikuddannelse 

Et område som kræver særlig opmærksomhed vil være en markant styrelse af de praktikmål som 

indgår i TURs erhvervsuddannelser og som i væsentlig udstrækning er baggrunden for 

vekseluddannelsessystemets legitimitet. Den nyligt gennemførte frafaldsanalyse har gjort det 

tydeligt, at TURs erhvervsuddannelser utvivlsomt kan forbedres på dette punkt. 

Frafaldsundersøgelsen indikerer, at der findes en ret uensartet måde at håndtere 

praktikuddannelsen på, i de enkelte virksomheder. Dette kan der være gode grunde til. Men 

opgaven for TUR som fagligt udvalg må være, at få opstillet klare praktikmål for lærlingenes 

uddannelsesforløb, som er i overensstemmelse med den virkelighed, der findes i virksomheder, 

således at indlæringen bliver højest mulig. 

I forlængelse heraf bør der udarbejdes styringsværktøjer i form af logbøger, vejledningsmaterialer 

til de oplæringsansvarlige og uddannelsestilbud til de medarbejdere som har ansvaret for 

lærlingens oplæring i praktikperioderne. Endvidere vil en styrkelse af samspillet mellem skole- og 

praktikuddannelse, herunder den kommunikative proces, være af væsentlig betydning. 

 

 

 

 

 

 

 


