
Udskrevet den 27-08-2015

Side 1 af 102Uddannelsesordning for 384 Kranfører (version 1)

384 Kranføreruddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

Elevtypesamling: Ungdom og EUV3

Fag fælles for hovedforløb

AMU-mål

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, 

gennem teori om disse køretøjers manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold 

vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed.

01-04-2015 og fremefter

 2 Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt 

katastrofeopbremsning.

01-04-2015 og fremefter

 3 (Hastighed max. 50 km/t. 01-04-2015 og fremefter

 4 ) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, 

evt.

01-04-2015 og fremefter

 5 anvendelse af ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. 01-04-2015 og fremefter

 6 På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal asfaltbelægning. 01-04-2015 og fremefter

 7 Endelig indgår manøvreringsøvelser med forlænskørsel og indbakning, fra højre og venstre side, i garage. 01-04-2015 og fremefter

 8 Bakning til kantsten. 01-04-2015 og fremefter

 9 Venstresving med forhindring til højre. 01-04-2015 og fremefter

 10 Parallelforskydning med stop. 01-04-2015 og fremefter

 11 Parallelforskydning med stop i bås. 01-04-2015 og fremefter

 12 Parallelforskydning med stop i bås kombineret med højdevurdering ved venstresving. 01-04-2015 og fremefter

 13 For- og baglænskørsel i smal passage. 01-04-2015 og fremefter

 14 Kørsel over smøregrav kombineret med bakning om hjørne. 01-04-2015 og fremefter
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42903 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter 

gennemført uddannelse på et af myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye 

teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i 

vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse 

køretøjer.

30-03-2011 og fremefter

 2   Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer. 30-03-2011 og fremefter

 3  (Hastighed max. 50 km/t. 30-03-2011 og fremefter

 4 ) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. 30-03-2011 og fremefter

 5  I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse. 30-03-2011 og fremefter

 6  På glat bakke bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, 

anvendelse af ASR.

30-03-2011 og fremefter

 7   Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt 

virkende bremser, betydningen af ASR og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (inkl.

30-03-2011 og fremefter

 8  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre. 30-03-2011 og fremefter

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på 

baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-09-2015 og fremefter

 1 Eleven kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på 

baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-08-2015 til 31-08-2015

 2 Eleven kan anvende IT-værktøjer og -systemer f. 01-09-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende IT-værktøjer og -systemer f. 01-08-2015 til 31-08-2015

 3 eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke. 01-09-2015 og fremefter

 3 eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke. 01-08-2015 til 31-08-2015

 4 Jobfunktionen kræver viden om:  Juridiske og forsikringsmæssige forhold  Søtransportens, flytransportens eller 

vejtransportens placering i en logistisk helhed.

01-09-2015 og fremefter

 4 Jobfunktionen kræver viden om:  Juridiske og forsikringsmæssige forhold  Søtransportens, flytransportens eller 

vejtransportens placering i en logistisk helhed.

01-08-2015 til 31-08-2015

 5 Foranstaltninger i forbindelse med transport af farligt gods. 01-09-2015 og fremefter

 5 Foranstaltninger i forbindelse med transport af farligt gods. 01-08-2015 til 31-08-2015
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43958 Vintertjeneste

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og tidligere tilegnet praktisk erfaring, eller deltagelse i ét eller flere 

specialiseringskurser samt sædvanlig jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og 

vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og organisering af vintertjeneste generelt, 

tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre 

snerydning og/eller glatførebekæmpelse med lastvogn og/eller traktor/varevogn

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, 

aflægning, hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende 

betjeningsboks (GPS-data), udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af 

"spredebilledet".

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens 

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

normale og afvigende transporter. I arbejdet indgår eftersyn af kølemaskinen, kontrol af mærkning og godkendelser af 

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter
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 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter
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44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse med praktisk øvelseskørsel, gennem teori om motorens udstødning, herunder 

stoffernes skadelige indflydelse på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den 

bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

14-05-2007 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter
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45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i 

forhold til eget arbejde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH 

- planlægge, gennemføre, kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og 

med baggrund i egne arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

14-05-2007 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, 

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

 2 Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt 

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende 

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, 

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

 2      Er desuden opmææe6rksom pååe5 stresssymptomer, og at uhensigtsmææe6ssig stress har en skadelig indflydelse 

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter

46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til 

klasse 1 og klasse 7.

29-09-2011 og fremefter

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 29-09-2011 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på 

statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.

01-06-2015 og fremefter

 2 Eleven har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, 

lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i 

forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel.

01-06-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og 

kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning.

01-06-2015 og fremefter

 4 Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af 

vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der 

arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

01-06-2015 og fremefter

 5 Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval. 01-06-2015 og fremefter

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47677 Natdistribution for godschauffører i byområder

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre kørsel med og håndtering af gods i natdistribution i byområder. 11-11-2013 og fremefter

 2  Eleven kan handle på måder, der medvirker til begrænsning af støjgener og anden forstyrrelse under udførelse af arbejdet, 

herunder overholde regler for brug af arbejdslys, lift, bakalarm mv.

11-11-2013 og fremefter

 3  Deltagen kan handle i overensstemmelse med regler for arbejdsmiljø og arbejdstid. 11-11-2013 og fremefter

 4  Eleven kan anvende viden om sammenhængen imellem døgnrytme og søvn, og de særlige helbredsmæssige forhold der 

bør iagttages ved kørsel om natten.

11-11-2013 og fremefter

 5  Eleven kan handle således, at overfald forebygges, samt i praksis tage forholdsregler ved evt. 11-11-2013 og fremefter

 6  overfald samt afgive rapport om unormale forhold. 11-11-2013 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter

 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter

Praktikmål
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

4792 Lastsikring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan foretage lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af 

godsets dimensioner og placering på laddet. Dette omfatter håndtering og transport af forskellige godstyper, grundlæggende 

stuvning/surring/lastsikring af gods på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling).

01-07-2008 og fremefter

12197 Introduktion til virksomheden

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter instruktion udføre simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante 

arbejdsmiljømæssigeforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven bliver orienteret om de arbejdsopgaver i virksomheden, der indgår i uddannelsen. 01-08-2015 og fremefter

12926 Godstransport med lastbil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 1 Eleven udfører godstransport på rutineret niveau med lastbil med en tilladt totalvægt over 

7.500 kg.

01-08-2015 og fremefter

12931 Transportdokumenter

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfylder og kontrollerer transportordrer, fragtbreve og kørselsrapporter eller lignende. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven udfylder ugesedler eller lignende. 01-08-2015 og fremefter

 3 Elene kan kontrollere sin lønseddel. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven anvender normalt forekommende transportdokumenter. 01-08-2015 og fremefter

12933 Rute- og læsseplanlægning

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan kontrollere - og udarbejde rute- og læsseplanlægning på grundlag af gældende køre/hviletidsbestemmelser, samt 

i forhold til kunder.

01-08-2015 og fremefter

12946 Kørsel med varevogn under 3.500 kg

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med 

varevogn under 3.500 kg tilladt totalvægt.

01-08-2015 og fremefter

13075 Kontrol af lastbil - føreransvar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan kontrollere, om lastbilen er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt 

lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aflæse og forstå betydningen af instrumenter og kontrollamper. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan kontrollere at spejlene er, korrekt indstillede, rene og hele. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem lastbilens kontrolsystemer, funktioner 

og reaktioner, at eleven kan afgøre, om den igangværende eller påtænkte kørsel er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

13079 Kundeservice

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service. 01-08-2015 og fremefter

13246 Kørsel med lastbilmonteret kran 8 - 25 tm

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, lastbilmonteret kran 8-25 tm, D kran.

01-08-2015 og fremefter

13300 Kørsel med lastbilmonteret kran over 25 tm

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, lastbilmonteret kran over 25 tm, E kran.

01-08-2015 og fremefter

Øvrige

5361 National og international transport

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
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384 Kranføreruddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende de dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører, ved såvel nationale som internationale 

transporter, herunder:

01-07-2008 og fremefter

 2 - Kan redegøre for anvendelsen og foretage en generel kontrol af de papirer, der ledsager godset under transporten og kan 

endvidere udfylde CMR-fragtbrev, samt tage et begrundet forbehold ved modtagelse af gods.

01-07-2008 og fremefter

 3 - Kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport. 01-07-2008 og fremefter

 4 - Kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nødvendige ved indrejse i forskellige lande. 01-07-2008 og fremefter

 5 - Kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige forhold, der er forbundet med national og international transport. 01-07-2008 og fremefter

 6 - Kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge. 01-07-2008 og fremefter

 7 - Kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, herunder anvende 

ruteplanlægningssystemer (edb).

01-07-2008 og fremefter

 8 - Har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation. 01-07-2008 og fremefter

 9 - Kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder. 01-07-2008 og fremefter

5390 Kranfører certifikat D

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til lastbilmonteret kran D.

01-07-2008 og fremefter

5392 Kranfører certifikat E

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til lastbilmonteret kran E.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter

6360 Fremmedsprog for lastbilchauffører

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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384 Kranføreruddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

 1 Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, 

lytte til og forstå fremmedsprog (engelsk eller tysk) i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

01-07-2010 og fremefter

 2 Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog (engelsk eller tysk) 

indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker 

dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked.

01-07-2010 og fremefter

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11248 Køreuddannelse kat. B 1,5 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11253 Grundlæggende tegningsforståelse

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner herunder dimensioner, længder, breder, 

vægte og tyngdepunkter, kender opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniør beskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

12076 Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

8,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

8,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med henblik på godstransport, som kræves i Trafikstyrelsens 

bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, 

bilag 2.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 8 

uger undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter 

Trafikstyrelsens regler jf. § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lastbilchauffør med kran

Afsluttende prøve

15098 Afsl.prv Lastbilchauffør med kran

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Kompetencemål

17582 Komp-mål, Lastbilchauffør med kran

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og 

eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i 

skoleundervisningen.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

 2 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt erhverve kørekort til 

kategori B og C, nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende 

vejtransportens regler, håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt 

udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat D, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat E, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat E, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan læse en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne målafsætning, koter, 

afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner, herunder dimensioner, længder, bredder, vægte og 

tyngdepunkter, kender kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Kranfører

Grundfag:

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne 

synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter 

har for den aktuelle samfundsudvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private 

og offentlige virksomheder.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan identificere forskellige mediers betydning for samfunds-debatten, herunder betydningen af sociale medier i 

kommunikationen.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve

15116 Afsl.prv Kranfører

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Praktikmål
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

4836 Hydraulisk hjælpeudstyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning. 01-07-2008 og fremefter

4924 Arbejde med lad- og læssesystemer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt anvende og betjene de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret 

på lastbiler.

01-07-2008 og fremefter

4947 Sværgods- eller blokvognskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre sværgods- eller 

blokvognskørsel med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-07-2008 og fremefter

12942 International transport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven international 

vejgodstransport samt anvender udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service i forhold til 

internationale kunder og leverandører.

01-08-2015 og fremefter

12964 IT-dokumentation og -kommunikation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, anvender eleven relevant it-teknologi i 

forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

13237 Kranførerområder

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører minimum 2 ud af følgende 3 arbejdsopgaver: kørsel med samt opstilling og betjening af lastbilmonteret kran 

8-25 tm, D kran, kørsel med samt opstilling og betjening af lastbilmonteret kran over 25 tm, E kran, kørsel med samt 

opstilling og betjening af mobilkran, B kran.

01-08-2015 og fremefter

13489 Kørsel med mobilkran

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, mobilkran, B kran.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

13494 Kørsel med gaffeltruck eller gaffelstabler

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med 

gaffeltruck eller selvkørende stabler samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

13525 Kørsel med påhængskøretøjer ved krankørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver udfører eleven godstransport med 

påhængsvogn, kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, og efter gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kontrollerer, om påhængskøretøjet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater 

samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til påhængskøretøj er forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at 

eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

13636 Transport med gods der håndteres med kraner

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver udfører eleven vejgodstransport af 

forskellige typer af gods, hvortil der kræves kran til af- og pålæsning eller håndtering.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

17586 Komp-mål, Kranfører

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og 

eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i 

skoleundervisningen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt erhverve kørekort til 

kategori B og C, nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende 

vejtransportens regler, håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt 

udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat D, jf. gældende regler.

01-08-0215 og fremefter

 4 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat E, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat E, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan læse en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne målafsætning, koter, 

afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner, herunder dimensioner, længder, bredder, vægte og 

tyngdepunkter, kender kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 7 sEleven kan føre køretøjer samt erhverve kørekort til kategori C/E på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og 

defensiv måde, anvende vejtransportens regler, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan opnå helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan opnå helhedsforståelse af begreberne innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og 

erhvervsmæssig sammenhæng.

01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning 

for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan anvende mobilkran, certifikat B, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til mobilkran, 

certifikat B, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder anvende kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstå konstruktioner, herunder dimensioner, længder, 

bredder, vægte og tyngdepunkter, anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, 

ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

Øvrige

5393 Mobilkranfører certifikat B

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til mobilkran B.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter
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6372 Fremmedsprog, vejgodstransportuddannelsen

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende fremmedsprog (engelsk eller tysk) hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra dagligliv og 

erhvervsliv.

01-07-2010 og fremefter

 2   Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier. 01-07-2010 og fremefter

 3 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 01-07-2010 og fremefter

 4   Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 01-07-2010 og fremefter

 5   Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter

 6 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter

 7   Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter

 8   Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter

 9   Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation 

til engelsk- eller tysktalende leverandører.

01-07-2010 og fremefter

 10   Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur. 01-07-2010 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt 

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår 

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter
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11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til innovationsbegrebet og kan give eksempler på anvendelsen af begrebet i forhold til virksomheden - 

herunder sammenhængen med virksomhedens styringssystemer (fx logistikstyring, kvalitetsstyring, "Lean") og 

ledelsesforhold.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter, 

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjer og metoder, der indgår i, og fremmer, forandringsprocesser i relation til egen jobfunktion og 

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan gøre rede for egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering 

af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.

01-08-2015 og fremefter

11194 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjet. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der 

gælder vedrørende akseltryk m.v.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med 

modulvogntog.

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale 

arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

01-08-2015 og fremefter
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 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven 

få indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

- Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed 

og det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

 4 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i 

studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

11293 Tegningsforståelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder anvende kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstå konstruktioner herunder dimensioner, længder, breder, 

vægte og tyngdepunkter, anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniør beskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori 

C/E, jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

15488 Faglig specialisering for kranførere

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af uddannelsen som kranfører.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en transportfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter
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Fag på specialet/trinnet Kørselsdisponent

Grundfag:

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne 

synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter 

har for den aktuelle samfundsudvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private 

og offentlige virksomheder.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan identificere forskellige mediers betydning for samfunds-debatten, herunder betydningen af sociale medier i 

kommunikationen.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve

15116 Afsl.prv Kranfører

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

15168 Afsl.prv Kørselsdisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Praktikmål

4796 Kundeservice og forhandlingsteknik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter god kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven deltager i forhandlinger med leverandører og kunder samt i eventuelle møder om opgavevaretagelse med andre 

afdelinger i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

4836 Hydraulisk hjælpeudstyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning. 01-07-2008 og fremefter

4924 Arbejde med lad- og læssesystemer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt anvende og betjene de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret 

på lastbiler.

01-07-2008 og fremefter
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4947 Sværgods- eller blokvognskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre sværgods- eller 

blokvognskørsel med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-07-2008 og fremefter

5146 Styring af produkter, informationer og materiel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter systemer til styring af produkter, informationer og materiel i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

5147 Bistå i daglig drift og ledelse

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven bistår ledelse i daglig drift og ledelse, behersker almindelige ledelsesredskaber og kan formidle et godt samarbejde, 

bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan, på baggrund af et grundigt kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige 

ledelsesarbejde.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden til medarbejderudvikling. 01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven kan deltage i arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

5149 Kvalitetsstyring og optimering af processer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven deltager i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følger op på disse. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven deltager i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

12942 International transport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven international 

vejgodstransport samt anvender udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service i forhold til 

internationale kunder og leverandører.

01-08-2015 og fremefter

12964 IT-dokumentation og -kommunikation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, anvender eleven relevant it-teknologi i 

forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

13237 Kranførerområder

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører minimum 2 ud af følgende 3 arbejdsopgaver: kørsel med samt opstilling og betjening af lastbilmonteret kran 

8-25 tm, D kran, kørsel med samt opstilling og betjening af lastbilmonteret kran over 25 tm, E kran, kørsel med samt 

opstilling og betjening af mobilkran, B kran.

01-08-2015 og fremefter

13246 Kørsel med lastbilmonteret kran 8 - 25 tm

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, lastbilmonteret kran 8-25 tm, D kran.

01-08-2015 og fremefter

13300 Kørsel med lastbilmonteret kran over 25 tm

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, lastbilmonteret kran over 25 tm, E kran.

01-08-2015 og fremefter

13489 Kørsel med mobilkran

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, mobilkran, B kran.

01-08-2015 og fremefter
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13494 Kørsel med gaffeltruck eller gaffelstabler

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med 

gaffeltruck eller selvkørende stabler samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

13525 Kørsel med påhængskøretøjer ved krankørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver udfører eleven godstransport med 

påhængsvogn, kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, og efter gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kontrollerer, om påhængskøretøjet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater 

samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til påhængskøretøj er forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at 

eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

13636 Transport med gods der håndteres med kraner

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver udfører eleven vejgodstransport af 

forskellige typer af gods, hvortil der kræves kran til af- og pålæsning eller håndtering.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

15068 Komp-mål, Kørselsdisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og 

eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i 

skoleundervisningen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt erhverve kørekort til 

kategori B og C, nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende 

vejtransportens regler, håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt 

udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat D, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat E, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat E, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan læse en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne målafsætning, koter, 

afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner, herunder dimensioner, længder, bredder, vægte og 

tyngdepunkter, kender kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til 

logistik.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan forestå daglig drift og disponering og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og 

kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven kan anvende kendskab til arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan medvirke til at fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer. 01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan beherske kundeservice og forhandlingsteknik. 01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik 

på videreuddannelse.

01-08-2015 og fremefter

 16 Eleven kan, på baggrund af kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til virksomhedens 

transportydelser.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. 01-08-2015 og fremefter

 18 w 01-08-2015 og fremefter

 19 w 01-08-2015 og fremefter

 20 w 01-08-2015 og fremefter

 21 w 01-08-2015 og fremefter

 22 w 01-08-2015 og fremefter

 23 w 01-08-2015 og fremefter

 24 w 01-08-2015 og fremefter

 25 w 01-08-2015 og fremefter

 26 w 01-08-2015 og fremefter

Øvrige
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4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker almindelige ledelsesredskaber (situationsbestemt ledelse, forandringsledelse, coaching, konflikthåndtering) 

og kan formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og 

horisontalt i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan, på baggrund af et kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige 

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til de fagorganisatoriske arbejdsmarkedsforhold; de faglige organisationers opbygning og struktur, den 

kollektive overenskomst (bl.a. hovedaftalerne, arbejdstid og lønformer).

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til ledelsesretten, den fagretslige behandling af uoverensstemmelser, opbygning af samarbejds-, 

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

 6 Endvidere får eleven en introduktion til øvrige myndigheder, regelsæt og standarder indenfor jobområdet, fx Arbejdstilsynet, 

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

 7 Eleven kan, på baggrund af indsigt i mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling for sine 

medarbejdere, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, anvende denne viden til 

medarbejderudvikling.

01-07-2008 og fremefter

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

4749 Kvalitetsstyring og kundeservice

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker kundeservice og forhandlingsteknik, fx i forbindelse med forhandling om transportaftale, aftaler med 

leverandører, mv.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-07-2008 og fremefter

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 

2 eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende transporttekniske og ledelsesmæssige termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale. 01-08-2015 og fremefter
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4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende regneark til transportrelateret matematik, fx renteformler og fremskrivninger, og er sikker i 

transportrelateret overslagsregning.

01-07-2008 og fremefter

5393 Mobilkranfører certifikat B

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til mobilkran B.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter

5658 Trafiksikkerhedsledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan foretage trafiksikkerhedsledelse, fx med udgangspunkt i EU`s Road Safety Charter. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik, kan arbejde med information og inddragelse af 

medarbejdere, indførelse af registreringssystem samt systemer til brændstofmålinger mv.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke til udarbejdelse og implementering af chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, 

virksomhedens image, vedligeholdelse og kontrol.

01-08-2015 og fremefter



Udskrevet den 27-08-2015

Side 34 af 102Uddannelsesordning for 384 Kranfører (version 1)

384 Kranføreruddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd
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5659 Vejtransportens love og regler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på baggrund af dybtgående kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til 

virksomhedens transportydelser.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og -kanaler. 01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til love og regler for national godstransport, herunder regler for markedsadgang, forsikringsforhold, 

borgerlig ret vedrørende transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for transportvirksomheder samt 

øvrige forhold vedrørende godset, køretøjet, chaufføren og vognmanden.

01-07-2008 og fremefter

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til logistik, benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og 

materiel.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til relevante former for informations- og kommunikationsteknologi inden for transportbranchen, som fx 

satelitkommunikation, GPS-systemer, lagerstyringsprogrammer, mv.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som 

virksomhedens transportydelser indgår i.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel 

henseende.

01-07-2008 og fremefter

6372 Fremmedsprog, vejgodstransportuddannelsen

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende fremmedsprog (engelsk eller tysk) hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra dagligliv og 

erhvervsliv.

01-07-2010 og fremefter

 2   Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier. 01-07-2010 og fremefter

 3 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 01-07-2010 og fremefter

 4   Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 01-07-2010 og fremefter

 5   Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter

 6 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter

 7   Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter
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 8   Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter

 9   Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation 

til engelsk- eller tysktalende leverandører.

01-07-2010 og fremefter

 10   Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur. 01-07-2010 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt 

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår 

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til innovationsbegrebet og kan give eksempler på anvendelsen af begrebet i forhold til virksomheden - 

herunder sammenhængen med virksomhedens styringssystemer (fx logistikstyring, kvalitetsstyring, "Lean") og 

ledelsesforhold.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter, 

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjer og metoder, der indgår i, og fremmer, forandringsprocesser i relation til egen jobfunktion og 

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan gøre rede for egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering 

af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.

01-08-2015 og fremefter
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11194 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjet. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der 

gælder vedrørende akseltryk m.v.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med 

modulvogntog.

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale 

arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven 

få indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

- Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed 

og det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

 4 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i 

studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

11293 Tegningsforståelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder anvende kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstå konstruktioner herunder dimensioner, længder, breder, 

vægte og tyngdepunkter, anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniør beskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori 

C/E, jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at definere, undersøge og vurdere 

komplekse faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver og/eller faglige 

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt, i samarbejde med andre og ud fra en refleksiv tilgang anvende og kombinere kompetencer inden 

for logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter

15488 Faglig specialisering for kranførere

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af uddannelsen som kranfører.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en transportfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter
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Elevtypesamling: EUV 2

Fag fælles for hovedforløb

AMU-mål

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, 

gennem teori om disse køretøjers manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold 

vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed.

01-04-2015 og fremefter

 2 Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt 

katastrofeopbremsning.

01-04-2015 og fremefter

 3 (Hastighed max. 50 km/t. 01-04-2015 og fremefter

 4 ) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, 

evt.

01-04-2015 og fremefter

 5 anvendelse af ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. 01-04-2015 og fremefter

 6 På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal asfaltbelægning. 01-04-2015 og fremefter

 7 Endelig indgår manøvreringsøvelser med forlænskørsel og indbakning, fra højre og venstre side, i garage. 01-04-2015 og fremefter

 8 Bakning til kantsten. 01-04-2015 og fremefter

 9 Venstresving med forhindring til højre. 01-04-2015 og fremefter

 10 Parallelforskydning med stop. 01-04-2015 og fremefter

 11 Parallelforskydning med stop i bås. 01-04-2015 og fremefter

 12 Parallelforskydning med stop i bås kombineret med højdevurdering ved venstresving. 01-04-2015 og fremefter

 13 For- og baglænskørsel i smal passage. 01-04-2015 og fremefter

 14 Kørsel over smøregrav kombineret med bakning om hjørne. 01-04-2015 og fremefter
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42903 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter 

gennemført uddannelse på et af myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye 

teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i 

vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse 

køretøjer.

30-03-2011 og fremefter

 2   Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer. 30-03-2011 og fremefter

 3  (Hastighed max. 50 km/t. 30-03-2011 og fremefter

 4 ) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. 30-03-2011 og fremefter

 5  I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse. 30-03-2011 og fremefter

 6  På glat bakke bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, 

anvendelse af ASR.

30-03-2011 og fremefter

 7   Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt 

virkende bremser, betydningen af ASR og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (inkl.

30-03-2011 og fremefter

 8  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre. 30-03-2011 og fremefter

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på 

baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-09-2015 og fremefter

 1 Eleven kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på 

baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-08-2015 til 31-08-2015

 2 Eleven kan anvende IT-værktøjer og -systemer f. 01-09-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende IT-værktøjer og -systemer f. 01-08-2015 til 31-08-2015

 3 eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke. 01-09-2015 og fremefter

 3 eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke. 01-08-2015 til 31-08-2015

 4 Jobfunktionen kræver viden om:  Juridiske og forsikringsmæssige forhold  Søtransportens, flytransportens eller 

vejtransportens placering i en logistisk helhed.

01-09-2015 og fremefter

 4 Jobfunktionen kræver viden om:  Juridiske og forsikringsmæssige forhold  Søtransportens, flytransportens eller 

vejtransportens placering i en logistisk helhed.

01-08-2015 til 31-08-2015

 5 Foranstaltninger i forbindelse med transport af farligt gods. 01-09-2015 og fremefter

 5 Foranstaltninger i forbindelse med transport af farligt gods. 01-08-2015 til 31-08-2015
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43958 Vintertjeneste

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og tidligere tilegnet praktisk erfaring, eller deltagelse i ét eller flere 

specialiseringskurser samt sædvanlig jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og 

vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og organisering af vintertjeneste generelt, 

tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre 

snerydning og/eller glatførebekæmpelse med lastvogn og/eller traktor/varevogn

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, 

aflægning, hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende 

betjeningsboks (GPS-data), udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af 

"spredebilledet".

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens 

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

normale og afvigende transporter. I arbejdet indgår eftersyn af kølemaskinen, kontrol af mærkning og godkendelser af 

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter
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 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter
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44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse med praktisk øvelseskørsel, gennem teori om motorens udstødning, herunder 

stoffernes skadelige indflydelse på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den 

bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

14-05-2007 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter
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45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i 

forhold til eget arbejde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH 

- planlægge, gennemføre, kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og 

med baggrund i egne arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

14-05-2007 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, 

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

 2 Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt 

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter



Udskrevet den 27-08-2015

Side 45 af 102Uddannelsesordning for 384 Kranfører (version 1)

384 Kranføreruddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende 

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, 

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

 2      Er desuden opmææe6rksom pååe5 stresssymptomer, og at uhensigtsmææe6ssig stress har en skadelig indflydelse 

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter

46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til 

klasse 1 og klasse 7.

29-09-2011 og fremefter

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 29-09-2011 og fremefter
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47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på 

statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.

01-06-2015 og fremefter

 2 Eleven har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, 

lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i 

forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel.

01-06-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og 

kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning.

01-06-2015 og fremefter

 4 Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af 

vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der 

arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

01-06-2015 og fremefter

 5 Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval. 01-06-2015 og fremefter

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter
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 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47677 Natdistribution for godschauffører i byområder

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre kørsel med og håndtering af gods i natdistribution i byområder. 11-11-2013 og fremefter

 2  Eleven kan handle på måder, der medvirker til begrænsning af støjgener og anden forstyrrelse under udførelse af arbejdet, 

herunder overholde regler for brug af arbejdslys, lift, bakalarm mv.

11-11-2013 og fremefter

 3  Deltagen kan handle i overensstemmelse med regler for arbejdsmiljø og arbejdstid. 11-11-2013 og fremefter

 4  Eleven kan anvende viden om sammenhængen imellem døgnrytme og søvn, og de særlige helbredsmæssige forhold der 

bør iagttages ved kørsel om natten.

11-11-2013 og fremefter

 5  Eleven kan handle således, at overfald forebygges, samt i praksis tage forholdsregler ved evt. 11-11-2013 og fremefter

 6  overfald samt afgive rapport om unormale forhold. 11-11-2013 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter

 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter

Praktikmål
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

4792 Lastsikring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan foretage lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af 

godsets dimensioner og placering på laddet. Dette omfatter håndtering og transport af forskellige godstyper, grundlæggende 

stuvning/surring/lastsikring af gods på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling).

01-07-2008 og fremefter

12197 Introduktion til virksomheden

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter instruktion udføre simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante 

arbejdsmiljømæssigeforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven bliver orienteret om de arbejdsopgaver i virksomheden, der indgår i uddannelsen. 01-08-2015 og fremefter

12926 Godstransport med lastbil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 1 Eleven udfører godstransport på rutineret niveau med lastbil med en tilladt totalvægt over 

7.500 kg.

01-08-2015 og fremefter

12931 Transportdokumenter

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:



Udskrevet den 27-08-2015

Side 50 af 102Uddannelsesordning for 384 Kranfører (version 1)

384 Kranføreruddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfylder og kontrollerer transportordrer, fragtbreve og kørselsrapporter eller lignende. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven udfylder ugesedler eller lignende. 01-08-2015 og fremefter

 3 Elene kan kontrollere sin lønseddel. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven anvender normalt forekommende transportdokumenter. 01-08-2015 og fremefter

12933 Rute- og læsseplanlægning

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan kontrollere - og udarbejde rute- og læsseplanlægning på grundlag af gældende køre/hviletidsbestemmelser, samt 

i forhold til kunder.

01-08-2015 og fremefter

12946 Kørsel med varevogn under 3.500 kg

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med 

varevogn under 3.500 kg tilladt totalvægt.

01-08-2015 og fremefter

13075 Kontrol af lastbil - føreransvar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan kontrollere, om lastbilen er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt 

lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aflæse og forstå betydningen af instrumenter og kontrollamper. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan kontrollere at spejlene er, korrekt indstillede, rene og hele. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem lastbilens kontrolsystemer, funktioner 

og reaktioner, at eleven kan afgøre, om den igangværende eller påtænkte kørsel er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

13079 Kundeservice

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service. 01-08-2015 og fremefter

13246 Kørsel med lastbilmonteret kran 8 - 25 tm

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, lastbilmonteret kran 8-25 tm, D kran.

01-08-2015 og fremefter

13300 Kørsel med lastbilmonteret kran over 25 tm

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, lastbilmonteret kran over 25 tm, E kran.

01-08-2015 og fremefter

Øvrige

5361 National og international transport

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende de dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører, ved såvel nationale som internationale 

transporter, herunder:

01-07-2008 og fremefter

 2 - Kan redegøre for anvendelsen og foretage en generel kontrol af de papirer, der ledsager godset under transporten og kan 

endvidere udfylde CMR-fragtbrev, samt tage et begrundet forbehold ved modtagelse af gods.

01-07-2008 og fremefter

 3 - Kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport. 01-07-2008 og fremefter

 4 - Kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nødvendige ved indrejse i forskellige lande. 01-07-2008 og fremefter

 5 - Kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige forhold, der er forbundet med national og international transport. 01-07-2008 og fremefter

 6 - Kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge. 01-07-2008 og fremefter

 7 - Kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, herunder anvende 

ruteplanlægningssystemer (edb).

01-07-2008 og fremefter

 8 - Har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation. 01-07-2008 og fremefter

 9 - Kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder. 01-07-2008 og fremefter

5390 Kranfører certifikat D

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til lastbilmonteret kran D.

01-07-2008 og fremefter

5392 Kranfører certifikat E

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til lastbilmonteret kran E.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter

6360 Fremmedsprog for lastbilchauffører

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

 1 Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, 

lytte til og forstå fremmedsprog (engelsk eller tysk) i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

01-07-2010 og fremefter

 2 Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog (engelsk eller tysk) 

indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker 

dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked.

01-07-2010 og fremefter

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11253 Grundlæggende tegningsforståelse

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner herunder dimensioner, længder, breder, 

vægte og tyngdepunkter, kender opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniør beskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med henblik på godstransport, som kræves i Trafikstyrelsens 

bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, 

bilag 2.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 16 på baggrund af mindst 4 

uger undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter 

Trafikstyrelsens regler jf. § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

Fag på specialet/trinnet Lastbilchauffør med kran

Afsluttende prøve

15098 Afsl.prv Lastbilchauffør med kran

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Kompetencemål

17582 Komp-mål, Lastbilchauffør med kran

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og 

eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i 

skoleundervisningen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt erhverve kørekort til 

kategori B og C, nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende 

vejtransportens regler, håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt 

udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat D, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat E, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat E, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan læse en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne målafsætning, koter, 

afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner, herunder dimensioner, længder, bredder, vægte og 

tyngdepunkter, kender kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Kranfører

Grundfag:
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10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne 

synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter 

har for den aktuelle samfundsudvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private 

og offentlige virksomheder.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan identificere forskellige mediers betydning for samfunds-debatten, herunder betydningen af sociale medier i 

kommunikationen.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve

15116 Afsl.prv Kranfører

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Praktikmål

4836 Hydraulisk hjælpeudstyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning. 01-07-2008 og fremefter
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4924 Arbejde med lad- og læssesystemer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt anvende og betjene de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret 

på lastbiler.

01-07-2008 og fremefter

4947 Sværgods- eller blokvognskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre sværgods- eller 

blokvognskørsel med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-07-2008 og fremefter

12942 International transport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven international 

vejgodstransport samt anvender udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service i forhold til 

internationale kunder og leverandører.

01-08-2015 og fremefter

12964 IT-dokumentation og -kommunikation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, anvender eleven relevant it-teknologi i 

forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

13237 Kranførerområder

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører minimum 2 ud af følgende 3 arbejdsopgaver: kørsel med samt opstilling og betjening af lastbilmonteret kran 

8-25 tm, D kran, kørsel med samt opstilling og betjening af lastbilmonteret kran over 25 tm, E kran, kørsel med samt 

opstilling og betjening af mobilkran, B kran.

01-08-2015 og fremefter

13489 Kørsel med mobilkran

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, mobilkran, B kran.

01-08-2015 og fremefter

13494 Kørsel med gaffeltruck eller gaffelstabler

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med 

gaffeltruck eller selvkørende stabler samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter
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13525 Kørsel med påhængskøretøjer ved krankørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver udfører eleven godstransport med 

påhængsvogn, kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, og efter gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kontrollerer, om påhængskøretøjet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater 

samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til påhængskøretøj er forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at 

eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

13636 Transport med gods der håndteres med kraner

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver udfører eleven vejgodstransport af 

forskellige typer af gods, hvortil der kræves kran til af- og pålæsning eller håndtering.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

17586 Komp-mål, Kranfører

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og 

eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i 

skoleundervisningen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt erhverve kørekort til 

kategori B og C, nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende 

vejtransportens regler, håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt 

udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat D, jf. gældende regler.

01-08-0215 og fremefter

 4 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat E, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat E, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter
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 5 Eleven kan læse en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne målafsætning, koter, 

afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner, herunder dimensioner, længder, bredder, vægte og 

tyngdepunkter, kender kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 7 sEleven kan føre køretøjer samt erhverve kørekort til kategori C/E på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og 

defensiv måde, anvende vejtransportens regler, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan opnå helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan opnå helhedsforståelse af begreberne innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og 

erhvervsmæssig sammenhæng.

01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning 

for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan anvende mobilkran, certifikat B, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til mobilkran, 

certifikat B, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder anvende kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstå konstruktioner, herunder dimensioner, længder, 

bredder, vægte og tyngdepunkter, anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, 

ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

Øvrige

5393 Mobilkranfører certifikat B

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til mobilkran B.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter

6372 Fremmedsprog, vejgodstransportuddannelsen

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende fremmedsprog (engelsk eller tysk) hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra dagligliv og 

erhvervsliv.

01-07-2010 og fremefter

 2   Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier. 01-07-2010 og fremefter

 3 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 01-07-2010 og fremefter

 4   Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 01-07-2010 og fremefter

 5   Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter

 6 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter

 7   Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter

 8   Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter
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 9   Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation 

til engelsk- eller tysktalende leverandører.

01-07-2010 og fremefter

 10   Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur. 01-07-2010 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt 

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår 

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til innovationsbegrebet og kan give eksempler på anvendelsen af begrebet i forhold til virksomheden - 

herunder sammenhængen med virksomhedens styringssystemer (fx logistikstyring, kvalitetsstyring, "Lean") og 

ledelsesforhold.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter, 

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjer og metoder, der indgår i, og fremmer, forandringsprocesser i relation til egen jobfunktion og 

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan gøre rede for egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering 

af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.

01-08-2015 og fremefter
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11194 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjet. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der 

gælder vedrørende akseltryk m.v.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med 

modulvogntog.

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale 

arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven 

få indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

- Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed 

og det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

 4 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i 

studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

11293 Tegningsforståelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder anvende kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstå konstruktioner herunder dimensioner, længder, breder, 

vægte og tyngdepunkter, anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniør beskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter
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12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori 

C/E, jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

15488 Faglig specialisering for kranførere

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af uddannelsen som kranfører.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en transportfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Kørselsdisponent

Grundfag:

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne 

synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter 

har for den aktuelle samfundsudvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private 

og offentlige virksomheder.

01-10-2014 og fremefter
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 4 Eleven kan forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan identificere forskellige mediers betydning for samfunds-debatten, herunder betydningen af sociale medier i 

kommunikationen.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve

15116 Afsl.prv Kranfører

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

15168 Afsl.prv Kørselsdisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Praktikmål

4796 Kundeservice og forhandlingsteknik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter god kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven deltager i forhandlinger med leverandører og kunder samt i eventuelle møder om opgavevaretagelse med andre 

afdelinger i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter
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4836 Hydraulisk hjælpeudstyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning. 01-07-2008 og fremefter

4924 Arbejde med lad- og læssesystemer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt anvende og betjene de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret 

på lastbiler.

01-07-2008 og fremefter

4947 Sværgods- eller blokvognskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre sværgods- eller 

blokvognskørsel med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-07-2008 og fremefter

5146 Styring af produkter, informationer og materiel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter systemer til styring af produkter, informationer og materiel i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter
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5147 Bistå i daglig drift og ledelse

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven bistår ledelse i daglig drift og ledelse, behersker almindelige ledelsesredskaber og kan formidle et godt samarbejde, 

bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan, på baggrund af et grundigt kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige 

ledelsesarbejde.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden til medarbejderudvikling. 01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven kan deltage i arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

5149 Kvalitetsstyring og optimering af processer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven deltager i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følger op på disse. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven deltager i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

12942 International transport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven international 

vejgodstransport samt anvender udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service i forhold til 

internationale kunder og leverandører.

01-08-2015 og fremefter
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12964 IT-dokumentation og -kommunikation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, anvender eleven relevant it-teknologi i 

forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

13237 Kranførerområder

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører minimum 2 ud af følgende 3 arbejdsopgaver: kørsel med samt opstilling og betjening af lastbilmonteret kran 

8-25 tm, D kran, kørsel med samt opstilling og betjening af lastbilmonteret kran over 25 tm, E kran, kørsel med samt 

opstilling og betjening af mobilkran, B kran.

01-08-2015 og fremefter

13246 Kørsel med lastbilmonteret kran 8 - 25 tm

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, lastbilmonteret kran 8-25 tm, D kran.

01-08-2015 og fremefter

13300 Kørsel med lastbilmonteret kran over 25 tm

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, lastbilmonteret kran over 25 tm, E kran.

01-08-2015 og fremefter

13489 Kørsel med mobilkran

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven sikkerhedsmæssigt 

korrekt og efter gældende regler, kørsel med samt opstilling og betjening af, mobilkran, B kran.

01-08-2015 og fremefter

13494 Kørsel med gaffeltruck eller gaffelstabler

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med 

gaffeltruck eller selvkørende stabler samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

13525 Kørsel med påhængskøretøjer ved krankørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver udfører eleven godstransport med 

påhængsvogn, kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, og efter gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kontrollerer, om påhængskøretøjet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater 

samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til påhængskøretøj er forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at 

eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter
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13636 Transport med gods der håndteres med kraner

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver udfører eleven vejgodstransport af 

forskellige typer af gods, hvortil der kræves kran til af- og pålæsning eller håndtering.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

15068 Komp-mål, Kørselsdisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og 

eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i 

skoleundervisningen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt erhverve kørekort til 

kategori B og C, nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende 

vejtransportens regler, håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt 

udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat D, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat E, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat E, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan læse en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne målafsætning, koter, 

afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner, herunder dimensioner, længder, bredder, vægte og 

tyngdepunkter, kender kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til 

logistik.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan forestå daglig drift og disponering og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og 

kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven kan anvende kendskab til arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan medvirke til at fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer. 01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan beherske kundeservice og forhandlingsteknik. 01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik 

på videreuddannelse.

01-08-2015 og fremefter

 16 Eleven kan, på baggrund af kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til virksomhedens 

transportydelser.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. 01-08-2015 og fremefter

 18 w 01-08-2015 og fremefter

 19 w 01-08-2015 og fremefter
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 20 w 01-08-2015 og fremefter

 21 w 01-08-2015 og fremefter

 22 w 01-08-2015 og fremefter

 23 w 01-08-2015 og fremefter

 24 w 01-08-2015 og fremefter

 25 w 01-08-2015 og fremefter

 26 w 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker almindelige ledelsesredskaber (situationsbestemt ledelse, forandringsledelse, coaching, konflikthåndtering) 

og kan formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og 

horisontalt i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan, på baggrund af et kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige 

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til de fagorganisatoriske arbejdsmarkedsforhold; de faglige organisationers opbygning og struktur, den 

kollektive overenskomst (bl.a. hovedaftalerne, arbejdstid og lønformer).

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til ledelsesretten, den fagretslige behandling af uoverensstemmelser, opbygning af samarbejds-, 

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

 6 Endvidere får eleven en introduktion til øvrige myndigheder, regelsæt og standarder indenfor jobområdet, fx Arbejdstilsynet, 

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

 7 Eleven kan, på baggrund af indsigt i mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling for sine 

medarbejdere, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, anvende denne viden til 

medarbejderudvikling.

01-07-2008 og fremefter

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

4749 Kvalitetsstyring og kundeservice

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker kundeservice og forhandlingsteknik, fx i forbindelse med forhandling om transportaftale, aftaler med 

leverandører, mv.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-07-2008 og fremefter
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4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 

2 eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende transporttekniske og ledelsesmæssige termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale. 01-08-2015 og fremefter

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende regneark til transportrelateret matematik, fx renteformler og fremskrivninger, og er sikker i 

transportrelateret overslagsregning.

01-07-2008 og fremefter

5393 Mobilkranfører certifikat B

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til mobilkran B.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter

5658 Trafiksikkerhedsledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan foretage trafiksikkerhedsledelse, fx med udgangspunkt i EU`s Road Safety Charter. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik, kan arbejde med information og inddragelse af 

medarbejdere, indførelse af registreringssystem samt systemer til brændstofmålinger mv.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke til udarbejdelse og implementering af chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, 

virksomhedens image, vedligeholdelse og kontrol.

01-08-2015 og fremefter

5659 Vejtransportens love og regler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på baggrund af dybtgående kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til 

virksomhedens transportydelser.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og -kanaler. 01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til love og regler for national godstransport, herunder regler for markedsadgang, forsikringsforhold, 

borgerlig ret vedrørende transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for transportvirksomheder samt 

øvrige forhold vedrørende godset, køretøjet, chaufføren og vognmanden.

01-07-2008 og fremefter

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til logistik, benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og 

materiel.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til relevante former for informations- og kommunikationsteknologi inden for transportbranchen, som fx 

satelitkommunikation, GPS-systemer, lagerstyringsprogrammer, mv.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som 

virksomhedens transportydelser indgår i.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel 

henseende.

01-07-2008 og fremefter

6372 Fremmedsprog, vejgodstransportuddannelsen

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan anvende fremmedsprog (engelsk eller tysk) hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra dagligliv og 

erhvervsliv.

01-07-2010 og fremefter

 2   Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier. 01-07-2010 og fremefter

 3 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 01-07-2010 og fremefter

 4   Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 01-07-2010 og fremefter

 5   Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter

 6 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter

 7   Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter

 8   Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter

 9   Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation 

til engelsk- eller tysktalende leverandører.

01-07-2010 og fremefter

 10   Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur. 01-07-2010 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt 

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår 

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til innovationsbegrebet og kan give eksempler på anvendelsen af begrebet i forhold til virksomheden - 

herunder sammenhængen med virksomhedens styringssystemer (fx logistikstyring, kvalitetsstyring, "Lean") og 

ledelsesforhold.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter, 

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjer og metoder, der indgår i, og fremmer, forandringsprocesser i relation til egen jobfunktion og 

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan gøre rede for egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering 

af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.

01-08-2015 og fremefter

11194 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjet. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der 

gælder vedrørende akseltryk m.v.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med 

modulvogntog.

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale 

arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven 

få indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

- Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed 

og det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

 4 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i 

studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter



Udskrevet den 27-08-2015

Side 74 af 102Uddannelsesordning for 384 Kranfører (version 1)

384 Kranføreruddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

11293 Tegningsforståelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder anvende kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstå konstruktioner herunder dimensioner, længder, breder, 

vægte og tyngdepunkter, anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniør beskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori 

C/E, jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at definere, undersøge og vurdere 

komplekse faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver og/eller faglige 

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt, i samarbejde med andre og ud fra en refleksiv tilgang anvende og kombinere kompetencer inden 

for logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter
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15488 Faglig specialisering for kranførere

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af uddannelsen som kranfører.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en transportfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter
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Elevtypesamling: EUV1

Fag fælles for hovedforløb

AMU-mål

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, 

gennem teori om disse køretøjers manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold 

vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed.

01-04-2015 og fremefter

 2 Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt 

katastrofeopbremsning.

01-04-2015 og fremefter

 3 (Hastighed max. 50 km/t. 01-04-2015 og fremefter

 4 ) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, 

evt.

01-04-2015 og fremefter

 5 anvendelse af ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. 01-04-2015 og fremefter

 6 På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal asfaltbelægning. 01-04-2015 og fremefter

 7 Endelig indgår manøvreringsøvelser med forlænskørsel og indbakning, fra højre og venstre side, i garage. 01-04-2015 og fremefter

 8 Bakning til kantsten. 01-04-2015 og fremefter

 9 Venstresving med forhindring til højre. 01-04-2015 og fremefter

 10 Parallelforskydning med stop. 01-04-2015 og fremefter

 11 Parallelforskydning med stop i bås. 01-04-2015 og fremefter

 12 Parallelforskydning med stop i bås kombineret med højdevurdering ved venstresving. 01-04-2015 og fremefter

 13 For- og baglænskørsel i smal passage. 01-04-2015 og fremefter

 14 Kørsel over smøregrav kombineret med bakning om hjørne. 01-04-2015 og fremefter
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42903 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter 

gennemført uddannelse på et af myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye 

teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i 

vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse 

køretøjer.

30-03-2011 og fremefter

 2   Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer. 30-03-2011 og fremefter

 3  (Hastighed max. 50 km/t. 30-03-2011 og fremefter

 4 ) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. 30-03-2011 og fremefter

 5  I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse. 30-03-2011 og fremefter

 6  På glat bakke bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, 

anvendelse af ASR.

30-03-2011 og fremefter

 7   Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt 

virkende bremser, betydningen af ASR og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (inkl.

30-03-2011 og fremefter

 8  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre. 30-03-2011 og fremefter

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på 

baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-09-2015 og fremefter

 1 Eleven kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på 

baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-08-2015 til 31-08-2015

 2 Eleven kan anvende IT-værktøjer og -systemer f. 01-09-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende IT-værktøjer og -systemer f. 01-08-2015 til 31-08-2015

 3 eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke. 01-09-2015 og fremefter

 3 eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke. 01-08-2015 til 31-08-2015

 4 Jobfunktionen kræver viden om:  Juridiske og forsikringsmæssige forhold  Søtransportens, flytransportens eller 

vejtransportens placering i en logistisk helhed.

01-09-2015 og fremefter

 4 Jobfunktionen kræver viden om:  Juridiske og forsikringsmæssige forhold  Søtransportens, flytransportens eller 

vejtransportens placering i en logistisk helhed.

01-08-2015 til 31-08-2015

 5 Foranstaltninger i forbindelse med transport af farligt gods. 01-09-2015 og fremefter

 5 Foranstaltninger i forbindelse med transport af farligt gods. 01-08-2015 til 31-08-2015
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43958 Vintertjeneste

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og tidligere tilegnet praktisk erfaring, eller deltagelse i ét eller flere 

specialiseringskurser samt sædvanlig jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og 

vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og organisering af vintertjeneste generelt, 

tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre 

snerydning og/eller glatførebekæmpelse med lastvogn og/eller traktor/varevogn

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, 

aflægning, hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende 

betjeningsboks (GPS-data), udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af 

"spredebilledet".

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens 

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

normale og afvigende transporter. I arbejdet indgår eftersyn af kølemaskinen, kontrol af mærkning og godkendelser af 

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter
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 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter
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44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse med praktisk øvelseskørsel, gennem teori om motorens udstødning, herunder 

stoffernes skadelige indflydelse på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den 

bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

14-05-2007 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter
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45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i 

forhold til eget arbejde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH 

- planlægge, gennemføre, kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og 

med baggrund i egne arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

14-05-2007 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, 

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

 2 Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt 

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende 

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, 

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

 2      Er desuden opmææe6rksom pååe5 stresssymptomer, og at uhensigtsmææe6ssig stress har en skadelig indflydelse 

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter

46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til 

klasse 1 og klasse 7.

29-09-2011 og fremefter

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 29-09-2011 og fremefter
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47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på 

statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.

01-06-2015 og fremefter

 2 Eleven har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, 

lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i 

forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel.

01-06-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og 

kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning.

01-06-2015 og fremefter

 4 Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af 

vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der 

arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

01-06-2015 og fremefter

 5 Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval. 01-06-2015 og fremefter

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47677 Natdistribution for godschauffører i byområder

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre kørsel med og håndtering af gods i natdistribution i byområder. 11-11-2013 og fremefter

 2  Eleven kan handle på måder, der medvirker til begrænsning af støjgener og anden forstyrrelse under udførelse af arbejdet, 

herunder overholde regler for brug af arbejdslys, lift, bakalarm mv.

11-11-2013 og fremefter

 3  Deltagen kan handle i overensstemmelse med regler for arbejdsmiljø og arbejdstid. 11-11-2013 og fremefter

 4  Eleven kan anvende viden om sammenhængen imellem døgnrytme og søvn, og de særlige helbredsmæssige forhold der 

bør iagttages ved kørsel om natten.

11-11-2013 og fremefter

 5  Eleven kan handle således, at overfald forebygges, samt i praksis tage forholdsregler ved evt. 11-11-2013 og fremefter

 6  overfald samt afgive rapport om unormale forhold. 11-11-2013 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter

 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter

Øvrige
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5361 National og international transport

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende de dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører, ved såvel nationale som internationale 

transporter, herunder:

01-07-2008 og fremefter

 2 - Kan redegøre for anvendelsen og foretage en generel kontrol af de papirer, der ledsager godset under transporten og kan 

endvidere udfylde CMR-fragtbrev, samt tage et begrundet forbehold ved modtagelse af gods.

01-07-2008 og fremefter

 3 - Kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport. 01-07-2008 og fremefter

 4 - Kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nødvendige ved indrejse i forskellige lande. 01-07-2008 og fremefter

 5 - Kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige forhold, der er forbundet med national og international transport. 01-07-2008 og fremefter

 6 - Kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge. 01-07-2008 og fremefter

 7 - Kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, herunder anvende 

ruteplanlægningssystemer (edb).

01-07-2008 og fremefter

 8 - Har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation. 01-07-2008 og fremefter

 9 - Kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder. 01-07-2008 og fremefter

5390 Kranfører certifikat D

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til lastbilmonteret kran D.

01-07-2008 og fremefter

5392 Kranfører certifikat E

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til lastbilmonteret kran E.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører (01-08-2015)

6360 Fremmedsprog for lastbilchauffører

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, 

lytte til og forstå fremmedsprog (engelsk eller tysk) i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

01-07-2010 og fremefter

 2 Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog (engelsk eller tysk) 

indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker 

dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked.

01-07-2010 og fremefter

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11253 Grundlæggende tegningsforståelse

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner herunder dimensioner, længder, breder, 

vægte og tyngdepunkter, kender opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniør beskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter
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12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med henblik på godstransport, som kræves i Trafikstyrelsens 

bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, 

bilag 2.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 16 på baggrund af mindst 4 

uger undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter 

Trafikstyrelsens regler jf. § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lastbilchauffør med kran

Afsluttende prøve

15098 Afsl.prv Lastbilchauffør med kran

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Kompetencemål

17582 Komp-mål, Lastbilchauffør med kran

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og 

eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i 

skoleundervisningen.

01-08-2015 og fremefter
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 2 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt erhverve kørekort til 

kategori B og C, nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende 

vejtransportens regler, håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt 

udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat D, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat E, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat E, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan læse en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne målafsætning, koter, 

afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner, herunder dimensioner, længder, bredder, vægte og 

tyngdepunkter, kender kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Kranfører

Grundfag:

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne 

synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter 

har for den aktuelle samfundsudvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private 

og offentlige virksomheder.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan identificere forskellige mediers betydning for samfunds-debatten, herunder betydningen af sociale medier i 

kommunikationen.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve

15116 Afsl.prv Kranfører

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Kompetencemål
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17586 Komp-mål, Kranfører

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og 

eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i 

skoleundervisningen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt erhverve kørekort til 

kategori B og C, nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende 

vejtransportens regler, håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt 

udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat D, jf. gældende regler.

01-08-0215 og fremefter

 4 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat E, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat E, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan læse en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne målafsætning, koter, 

afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner, herunder dimensioner, længder, bredder, vægte og 

tyngdepunkter, kender kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 7 sEleven kan føre køretøjer samt erhverve kørekort til kategori C/E på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og 

defensiv måde, anvende vejtransportens regler, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan opnå helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan opnå helhedsforståelse af begreberne innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og 

erhvervsmæssig sammenhæng.

01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning 

for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan anvende mobilkran, certifikat B, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til mobilkran, 

certifikat B, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder anvende kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstå konstruktioner, herunder dimensioner, længder, 

bredder, vægte og tyngdepunkter, anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, 

ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

Øvrige

5393 Mobilkranfører certifikat B

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til mobilkran B.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter
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6372 Fremmedsprog, vejgodstransportuddannelsen

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende fremmedsprog (engelsk eller tysk) hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra dagligliv og 

erhvervsliv.

01-07-2010 og fremefter

 2   Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier. 01-07-2010 og fremefter

 3 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 01-07-2010 og fremefter

 4   Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 01-07-2010 og fremefter

 5   Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter

 6 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter

 7   Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter

 8   Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter

 9   Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation 

til engelsk- eller tysktalende leverandører.

01-07-2010 og fremefter

 10   Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur. 01-07-2010 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt 

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår 

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter
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11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til innovationsbegrebet og kan give eksempler på anvendelsen af begrebet i forhold til virksomheden - 

herunder sammenhængen med virksomhedens styringssystemer (fx logistikstyring, kvalitetsstyring, "Lean") og 

ledelsesforhold.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter, 

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjer og metoder, der indgår i, og fremmer, forandringsprocesser i relation til egen jobfunktion og 

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan gøre rede for egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering 

af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.

01-08-2015 og fremefter

11194 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjet. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der 

gælder vedrørende akseltryk m.v.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med 

modulvogntog.

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale 

arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

01-08-2015 og fremefter
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 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven 

få indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

- Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed 

og det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

 4 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i 

studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

11293 Tegningsforståelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder anvende kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstå konstruktioner herunder dimensioner, længder, breder, 

vægte og tyngdepunkter, anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniør beskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori 

C/E, jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

15488 Faglig specialisering for kranførere

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af uddannelsen som kranfører.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en transportfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter
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Fag på specialet/trinnet Kørselsdisponent

Grundfag:

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne 

synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter 

har for den aktuelle samfundsudvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private 

og offentlige virksomheder.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan identificere forskellige mediers betydning for samfunds-debatten, herunder betydningen af sociale medier i 

kommunikationen.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve

15116 Afsl.prv Kranfører

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

15168 Afsl.prv Kørselsdisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Kompetencemål

15068 Komp-mål, Kørselsdisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og 

eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i 

skoleundervisningen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt erhverve kørekort til 

kategori B og C, nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende 

vejtransportens regler, håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt 

udføre lastsikring af gods.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat D, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat E, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, 

certifikat E, jf. gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan læse en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne målafsætning, koter, 

afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner, herunder dimensioner, længder, bredder, vægte og 

tyngdepunkter, kender kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til 

logistik.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan forestå daglig drift og disponering og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og 

kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven kan anvende kendskab til arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan medvirke til at fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer. 01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan beherske kundeservice og forhandlingsteknik. 01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik 

på videreuddannelse.

01-08-2015 og fremefter

 16 Eleven kan, på baggrund af kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til virksomhedens 

transportydelser.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. 01-08-2015 og fremefter

 18 w 01-08-2015 og fremefter

 19 w 01-08-2015 og fremefter

 20 w 01-08-2015 og fremefter

 21 w 01-08-2015 og fremefter

 22 w 01-08-2015 og fremefter

 23 w 01-08-2015 og fremefter

 24 w 01-08-2015 og fremefter

 25 w 01-08-2015 og fremefter

 26 w 01-08-2015 og fremefter

Øvrige
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4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker almindelige ledelsesredskaber (situationsbestemt ledelse, forandringsledelse, coaching, konflikthåndtering) 

og kan formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og 

horisontalt i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan, på baggrund af et kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige 

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til de fagorganisatoriske arbejdsmarkedsforhold; de faglige organisationers opbygning og struktur, den 

kollektive overenskomst (bl.a. hovedaftalerne, arbejdstid og lønformer).

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til ledelsesretten, den fagretslige behandling af uoverensstemmelser, opbygning af samarbejds-, 

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

 6 Endvidere får eleven en introduktion til øvrige myndigheder, regelsæt og standarder indenfor jobområdet, fx Arbejdstilsynet, 

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

 7 Eleven kan, på baggrund af indsigt i mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling for sine 

medarbejdere, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, anvende denne viden til 

medarbejderudvikling.

01-07-2008 og fremefter

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

4749 Kvalitetsstyring og kundeservice

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker kundeservice og forhandlingsteknik, fx i forbindelse med forhandling om transportaftale, aftaler med 

leverandører, mv.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-07-2008 og fremefter

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 

2 eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende transporttekniske og ledelsesmæssige termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale. 01-08-2015 og fremefter
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4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende regneark til transportrelateret matematik, fx renteformler og fremskrivninger, og er sikker i 

transportrelateret overslagsregning.

01-07-2008 og fremefter

5393 Mobilkranfører certifikat B

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning med henblik på aflæggelse af certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser 

for erhvervelse af kranførercertifikat til mobilkran B.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter

5658 Trafiksikkerhedsledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan foretage trafiksikkerhedsledelse, fx med udgangspunkt i EU`s Road Safety Charter. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik, kan arbejde med information og inddragelse af 

medarbejdere, indførelse af registreringssystem samt systemer til brændstofmålinger mv.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke til udarbejdelse og implementering af chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, 

virksomhedens image, vedligeholdelse og kontrol.

01-08-2015 og fremefter
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5659 Vejtransportens love og regler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på baggrund af dybtgående kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til 

virksomhedens transportydelser.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og -kanaler. 01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til love og regler for national godstransport, herunder regler for markedsadgang, forsikringsforhold, 

borgerlig ret vedrørende transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for transportvirksomheder samt 

øvrige forhold vedrørende godset, køretøjet, chaufføren og vognmanden.

01-07-2008 og fremefter

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til logistik, benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og 

materiel.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til relevante former for informations- og kommunikationsteknologi inden for transportbranchen, som fx 

satelitkommunikation, GPS-systemer, lagerstyringsprogrammer, mv.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som 

virksomhedens transportydelser indgår i.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel 

henseende.

01-07-2008 og fremefter

6372 Fremmedsprog, vejgodstransportuddannelsen

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende fremmedsprog (engelsk eller tysk) hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra dagligliv og 

erhvervsliv.

01-07-2010 og fremefter

 2   Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier. 01-07-2010 og fremefter

 3 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 01-07-2010 og fremefter

 4   Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 01-07-2010 og fremefter

 5   Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter

 6 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter

 7   Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk eller tysk. 01-07-2010 og fremefter
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 8   Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 01-07-2010 og fremefter

 9   Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation 

til engelsk- eller tysktalende leverandører.

01-07-2010 og fremefter

 10   Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur. 01-07-2010 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt 

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår 

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til innovationsbegrebet og kan give eksempler på anvendelsen af begrebet i forhold til virksomheden - 

herunder sammenhængen med virksomhedens styringssystemer (fx logistikstyring, kvalitetsstyring, "Lean") og 

ledelsesforhold.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter, 

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjer og metoder, der indgår i, og fremmer, forandringsprocesser i relation til egen jobfunktion og 

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan gøre rede for egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering 

af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.

01-08-2015 og fremefter
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11194 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjet. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der 

gælder vedrørende akseltryk m.v.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med 

modulvogntog.

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale 

arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven 

få indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

- Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed 

og det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

 4 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i 

studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

11293 Tegningsforståelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder anvende kendskab til begreberne 

målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstå konstruktioner herunder dimensioner, længder, breder, 

vægte og tyngdepunkter, anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniør beskrivelser m.v.

01-08-2015 og fremefter

12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori 

C/E, jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at definere, undersøge og vurdere 

komplekse faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver og/eller faglige 

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt, i samarbejde med andre og ud fra en refleksiv tilgang anvende og kombinere kompetencer inden 

for logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter

15488 Faglig specialisering for kranførere

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af uddannelsen som kranfører.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en transportfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter
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