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1570 Redderuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

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

Elevtypesamling: Ungdom og EUV3

Fag fælles for hovedforløb

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

Øvrige

5450 Kørsel med udrykningskøretøjer

Rutineret

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, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre udrykningskørsel, på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om 

udrykningskørsel.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven opnår indsigt i teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold, der er forbundet med 

udrykningskørsel.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven opnår rutine i udrykningskørsel gennem praktiske øvelser i køreteknik på et køreteknisk anlæg godkendt af 

Færdselsstyrelsen. Den praktiske kørsel omfattende tør og glat langbane, tør behændighedsbane samt kørsel på glat bakke, 

udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt opståede situationer med anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og 

afværgeteknik.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan efterleve principperne om korrekt og effektiv fremkørsel til skadestedet, kan foretage korrekt placering af 

køretøjet i forhold til skadestedets organisering samt foretage transport fra skadested til sygehus med patient i bårerum, 

såvel med som uden eskorte.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven opnår indsigt i gængse stressfaktorer under udrykningskørsel. 01-07-2008 og fremefter

 6 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

5476 Køreuddannelse, kategori B-ep

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag, som fører af køretøj til erhvervsmæssig personbefordring og har 

erhvervet kørekort til kategori B/erhverv, jf. Justitsministeriets regler.

13-04-2010 og fremefter

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

6459 Køreuddannelse kat. B til gods

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  Faget skal bestås 22-06-2010 og fremefter

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

B, jf. gældende myndighedskrav.

22-06-2010 og fremefter

9455 Grunduddannelse Indsats (brand)

Rutineret

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 har Grunduddannelse Indsats efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i 

redningsberedskabet.

01-07-2011 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2011 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

11435 Patientbefordring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i generelle teorier om forskellige handicaps, sygdomme og aldersbetingede 

adfærdsmønstre, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers udstyr beregnet til 

transport af handicappede og anvende korrekt løfte- og bæreteknik.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan yde skånsom og støttende hjælp med udgangspunkt i patientens muligheder, behov og begrænsninger. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre komfortabel personbefordring i køretøjer 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan yde hjælp ved ind- og udstigning af køretøjet og kan tillige forud og under transporten etablere den størst mulige 

sikkerhed i køretøjet.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan reagere hensigtsmæssigt og efter gældende regler i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, herunder 

foretage alarmering og anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven opnår yderligere rutine i udførelse af førstehjælp i tilfælde af pludselig opstået sygdom eller ulykke. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan betjene trappemaskiner og kan kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til 

deres specielle fysiske og psykiske situation.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, gennem kendskab til gældende lovgivning i forhold til befordring af liggende 

patienter samt journalisering og registrering af persondata, anvende korrekt løfte-/bæreteknik i forbindelse med håndtering 

af liggende patienter, gennemføre befordring i køretøj, udføre radiokommunikation og yde omsorg i forhold til bestemte 

sygdomskategorier, herunder anvendelse af støttende iltbehandling til i forvejen kendte, ikke-akutte sygdomme.

01-08-2015 og fremefter

11440 Skadestedslære

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 færdes på et skadested og indgå i korrekt samarbejde med politi, sygehusvæsen samt anden offentlig 

myndighed.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan give korrekte tilbagemeldinger, der sikrer en rigtig og tilstrækkelig hjælpeassistance ud fra en vurdering af 

forskellige ulykkestyper og deres omfang.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt iværksætte den nødvendige sikring af ambulancepersonalet, skadestedet, tilskuere og 

tilskadekomne, dersom det er muligt ved hjælp af det udstyr, der er i ambulancen.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende elementære regler for radiokommunikation, og får kendskab til relevant kommunikationsudstyr. 01-08-2015 og fremefter

32898 Køreuddannelse, kategori C

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

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.

01-07-2008 og fremefter

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

Fag på specialet/trinnet Autohjælp

AMU-mål

40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

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 På baggrund af viden om, hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har betydning for det 

psykiske arbejdsmiljø, kan deltageren medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads.

01-05-2015 og fremefter

 2 Der lægges vægt på, at deltageren kan indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger 

og materiale fra f.

01-05-2015 og fremefter

 3 eks. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 01-05-2015 og fremefter

40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job

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 medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden 

om risikofaktorer.

01-05-2015 og fremefter

 2 Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f. 01-05-2015 og fremefter

 3 eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af 

arbejdsmiljøet.

01-05-2015 og fremefter

 4 Eleven kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f. 01-05-2015 og fremefter

 5 eks. fra Arbejdstilsynet og BAR. 01-05-2015 og fremefter

40880 Autohjælp, ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)



Udskrevet den 28-08-2015

Side 5 af 87Uddannelsesordning for 1570 Redder (version 9)

1570 Redderuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre autohjælp på køretøjer med brændstoføkonomisk opbygning og med indbygget avanceret teknologi og 

sikkerhedsudstyr samt på køretøjer, der fremføres med hel eller delvis el-drift.

01-11-2013 og fremefter

 2      Arbejdet omfatter starthjælp, fejlfinding, mindre nødreparationer på forskellige køretøjers motortyper og deres tilhørende 

systemer, herunder bremse-, køle-, brændstof-, el- samt smøre- og transmissionssystemer.

01-11-2013 og fremefter

 3      Eleven kan vejlede kunder og udføre planlægning på og sikring af arbejdsstedet, herunder foretage visitering til 

opgaven, mindre reparationer af køretøjet på stedet eller bugsering til værksted.

01-11-2013 og fremefter

42595 Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren skal kunne gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med gældende AT krav om brug af 

faldsikring.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren skal kunne betjene og vedligeholde diverse værnemidler jævnfør gældende krav og standarder. 14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren skal kunne gennemføre egen evakuering. 14-05-2007 og fremefter

 4 Deltageren skal kunne gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, 

skorstene, broer, kraner og diverse gittermastkonstruktioner.

14-05-2007 og fremefter

 5 Deltageren skal kunne gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige 

eller umulige.

14-05-2007 og fremefter

43944 Kystredning - bådtjeneste

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og 

farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats.

01-02-2015 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning, 

nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening.

01-02-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre 

eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til 

søs.

01-02-2015 og fremefter

43948 Dyreredning - større dyr

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.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om dyres anatomi, fysiologi, adfærd udføre redning af 

større dyr. Arbejdet omfatter læsning, transport og behandling af dyr under hensyntagen til forekommende skader samt 

dyrets fysiske og psykiske tilstand, udføre flytning af større dyr i forskellige staldtyper, udfri større dyr fra 

gyllanlæg/brønde mv. benytte dyresele på heste og køer til redning fra grøft eller kanal, beregne stropbelastninger og 

ankerværdi ved brug af vinkeltræk. Arbejdet omfatter nødaflivning af større dyr ved brug af boltpistol, anvendelse af 

relevant dyreredningsudstyr samt korrekt anvendelse af åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr.

14-05-2007 og fremefter

44437 Frigørelsesteknik - Specialopgaver

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af 

fastklemte eller indespærrede.

01-07-2011 og fremefter

 2  Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele, 

udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, 

udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, 

fx valser, ruller, hjul mv.

01-07-2011 og fremefter

 3  Arbejdet udføres under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter 

skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt 

samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse 

nødflytning), for at sikre liv og førlighed.

01-07-2011 og fremefter

 4   Endelig kan deltageren løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt 

kommunikere evt.

01-07-2011 og fremefter

 5  ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats. 01-07-2011 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i 

komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige 

arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske 

og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med 

anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter

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

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
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47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle 

normalt forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf.

01-07-2013 og fremefter

 2  Arbejdstilsynets retningslinjer for førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser, og kan udføre varierede 

opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv.

01-07-2013 og fremefter

 3  samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft. 01-07-2013 og fremefter

 4   Eleven kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr 

(eksempelvis læssegrab) og dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler/selv betjene kranen efter håndsignaler fra 

tredjemand samt kommunikere via radio.

01-07-2013 og fremefter

 5  Eleven kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, 

anmeldelse og kranjournal mv.

01-07-2013 og fremefter

47614 Bjærgning og bugsering af storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

47616 Suppleringsuddannelse storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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47742 Koordinering og instruktionsteknik - bjærgning

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

47793 Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Afsluttende prøve

2255 Afsl.prv: Redderuddannelsen, Autohjælp

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Redder, Autohjælp 01-07-2008 og fremefter

Praktikmål
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5469 Redder/redder

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 01. Eleven deltager i alle opgaver, hvortil der tidligere er opnået kvalifikationer. 01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven, selvstændigt og i størst muligt omfang, udfører alle redderens arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

 3 03. Eleven opnår selvstændighed og rutine i alle arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

5470 Introduktion til jobområdet

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 01. Eleven opnår et grundlæggende kendskab til arbejdspladsen og arbejdsfunktionerne, og deltager i følgende 

arbejdsfunktioner:

01-07-2008 og fremefter

 2 - Autohjælp, starthjælp, bugsering, vejservice, bjærgningsopgaver, patientbefordring, liggende sygetransport, siddende 

sygetransport, speciel redning, afdækningsopgaver, vandskader, redningsarbejde i øvrigt.

01-07-2008 og fremefter

5471 Autoassistent/autohjælp

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 01. Eleven kan, efter oplæring, selvstændigt udføre autohjælpsopgaver på dertil egnet køretøj, herunder beherske gældende 

abonnementsbetingelser gældende for virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven deltager i forefaldende arbejde, herunder specielt vedligeholdelse af autohjælpskøretøjer med tilhørende materiel. 01-07-2008 og fremefter

 3 03. Eleven opnår begyndende rutine i at føre køretøj over 3500 kg. 01-07-2008 og fremefter

 4 04. Eleven opnår begyndende rutine i selvstændigt at udføre autohjælp. 01-07-2008 og fremefter

 5 05. Eleven kan indhente relevant information vedr. autohjælpsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

 6 06. Eleven, under oplæring og under hensyntagen til en trafiksikker adfærd, udfører udrykningskørsel. 01-07-2008 og fremefter

 7 07. Eleven, under vejledning, opnår kendskab til ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger ift. autohjælp. 01-07-2008 og fremefter
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5472 Autoassistent/autohjælp og bjærgning

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 01. Eleven udfører selvstændigt autohjælpsopgaver på dertil egnet køretøj og opnår rutine i forhold til den undervisning, der 

tidligere er opnået kvalifikationer til.

01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven kan, efter oplæring, selvstændigt udføre lettere bjærgningsopgaver på dertil egnet køretøj, herunder beherske 

generelle skæringsteknikker.

01-07-2008 og fremefter

 3 03. Eleven opnår rutine i at føre køretøj over 3500 kg, samt om muligt rutine i kørsel med påhængsvogn. 01-07-2008 og fremefter

 4 04. Eleven opnår, under hensyntagen til en trafiksikker adfærd, rutine i udrykningskørsel. 01-07-2008 og fremefter

 5 05. Eleven deltager i forefaldende arbejde, under oplæring i sygetransporttjenesten, herunder specielt rengøring og 

vedligeholdelse af sygetransportvogne samt disses udstyr.

01-07-2008 og fremefter

5474 Auto/redning/sygetransport

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 01. Eleven opnår rutine i autohjælps-, bjærgnings-, sygetransport- og redningstjenesten. 01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven kan fuldt ud efterleve de etiske normer i sygetransporttjenesten - herunder principper for korrekt adfærd overfor 

personer fra fremmede kulturer.

01-07-2008 og fremefter

5475 Alle jobfunktioner

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 01. Eleven kan selvstændigt udføre alle arbejdsfunktioner inden for autohjælps-, bjærgnings-, sygetransport- og 

redningstjenesten.

01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven kan fuldt ud efterleve de etiske normer i sygetransporttjenesten - herunder principper for korrekt adfærd overfor 

personer fra fremmede kulturer.

01-07-2008 og fremefter
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13872 Autoassistent/sygetransport

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 oplæring, selvstændigt udføre arbejde i sygetransporttjenesten og deltage i alt forefaldende 

arbejde,herunder specielt rengøre og vedligeholde sygetransportvogne samt disses udstyr.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende hensigtsmæssige ergonomiske arbejdsstillinger og forflytningsteknik i kendte situationer. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven viser forståelse for kulturel forskellighed og efterlever de etiske normer i sygetransporttjenesten. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16569 Komp-mål, Autohjælp

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 udføre grundlæggende indsats ved brand, jf. gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan indgå i redningsberedskabet på et skadested. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan føre redningskøretøj under udrykning. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan udføre befordring af bevægelseshæmmede, siddende og liggende patientbefordring i køretøjer over og under 

3.500 kg, og erhverve kørekort til kategori B, B-erhverv og C samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. 

Trafikstyrelsens regler.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for jobområdet. 01-07-2015 og fremefter

 8 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag niveau F, 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 udføre almindelig autohjælp og bugsering samt erhverve kørekort til kategori C/E. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan udføre almindelig bjærgning og bugsering af store køretøjer. 01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan foretage den nødvendige vedligeholdelse af køretøjer til erhvervsmæssig transport ved autohjælp og bugsering. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige
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5216 Køreuddannelse, kategori D-ep

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 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 D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori 

D-ep, jf. gældende myndighedskrav.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

5448 Grundlæggende Redning

Rutineret

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 grundlag af indsigt i gældende lovgivning, udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved 

redningsarbejde før, under og efter indsats.

01-07-2008 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening og vedligeholdelse af redningsvognen og dens hydraulisk-, skærende-, pneumatisk-, elektriske 

værktøj og udstyr, afdækning og afstivning, anvendelse af værnemidler under redningsarbejde i højde, transport og/eller 

nødaflivning af syge/tilskadekomne mindre dyr.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan anvende og vedligeholde kædesav og foretage almindelig vandskadebekæmpelse. 01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke ved planlægning af de nødvendige sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag ved indsats i forbindelse 

med uheld, hvor farlige stoffer indgår.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke ved afhjælpning af psykiske påvirkninger hos tilskadekomne, udføre radiokommunikation efter 

gældende forskrifter under indsats og på grundlag af en etisk korrekt optræden, sikre egen, tilskadekomne, pårørende og 

tilskueres sikkerhed, samt fysiske og psykiske tilstand.

01-07-2008 og fremefter

5455 Internationale forhold og branchekendskab

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 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.

01-07-2008 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.

01-07-2008 og fremefter

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

og det faglige udvalg.

01-07-2008 og fremefter
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 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.

01-07-2008 og fremefter

5458 Funktionsuddannelse Indsats (brand)

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har funktionsuddannelsen Indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte 

uddannelser i redningsberedskabet.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven tildeles merit for myndighedens bestemmelser om erhvervet førstehjælp, 17 timers fællesuddannelse samt 

håndtering af tilskadekomne, da disse fagområder er dækket gennem område- og specialefag i redderuddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

11445 Grundlæggende autohjælp

Rutineret

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 viden om køretøjets opbygning udføre almindelig autohjælp. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan lokalisere og udskifte kølerslanger, ventilatorrem, efterfylde og udlufte kølesystemet, samt udmåle og påfylde 

kølervæske.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udskifte olie, oliefilter og olieindikator. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan identificere brændstofsystemets enkelte komponenter på såvel benzindrevne som dieseldrevne biler, samt 

kunne udlufte dieselanlæg.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan identificere og afhjælpe fejl på/udskiftning af tændrør, tændingsanlæg og tændledninger. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan identificere og afhjælpe fejl på/udskiftning af lygter/pærer, akkumulator, kabler og anhængerstik. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan udføre korrekt starthjælp på henholdsvis 12 og 24 volts biler ved henholdsvis parallel- og serieforbindelser. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan udføre systematisk fejlfinding, samt afhjælpe disse fejl med simpelt værktøj. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan vurdere arbejdsopgavers farlighed i forhold til autohjælpsmandskabets arbejdsmiljø, samt træffe de nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger for at undgå arbejdsskader.

01-08-2015 og fremefter

11447 Grundlæggende bjærgning

Rutineret

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

 1 Eleven kan på baggrund af matematisk/fysisk teori om beregning, skæring, taljer, vinkeltræk og anvendelse af 

bjærgningstabeller, udføre arbejde med og vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL på op til og med 10 tons og 

anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr. Arbejdet omfatter anhugning af simple bjærgningsobjekter, løsning af 

bremser under forskellige forudsætninger, bjærgning i mørke under hensyntagen til egen og andres sikkerhed samt kørsel i 

terræn.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan deltage i bjærgning på offentlig vej under hensyntagen til de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og ved brug 

af tegngivning og elektroniske signalmidler.

01-08-2015 og fremefter

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

15396 Faglig specialisering for autohjælp

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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 speciale autohjælp.

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 redderfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

33060 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 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 redder  (01-08-2015)

 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.

01-07-2008 og fremefter

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

Fag på specialet/trinnet Ambulanceassistent

Det faglige udvalg har ikke udarbejdet standardiserede forløb for speciale ambulanceassistent. Skolerne skal derfor afkorte skoleundervisningen med mindst 10 % 

således at skoleundervisningen maksimalt udgør 37,8 uger.

Grundfag:

10802 Biologi

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Delkarakter.

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forklare og anvende enkel biologisk viden i forbindelse med praktisk arbejde i relation til elevens 

uddannelsesområde og hverdag

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan udføre simple biologiske undersøgelser eller forsøg og begrunde dette arbejde med udgangspunkt i 

grundlæggende biologisk viden eller tankegang.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og præsentere sit arbejde vedrørende biologiske emner. 01-10-2014 og fremefter

10821 Psykologi

F

Grundfag

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.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan iagttage basale psykologiske forhold og under vejledning identificere begreber og tankegange, der vedrører det 

enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller 

erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven er bevidst om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning, med udgangspunkt i eksempler med 

erhvervsfaglig relevans.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan registrere og under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og 

adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksemple.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven bevidst om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn, social og kulturel baggrund, herunder situations- og 

rollebestemt kommunikation i kendte situationer.

01-10-2014 og fremefter

AMU-mål
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

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 På baggrund af viden om, hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har betydning for det 

psykiske arbejdsmiljø, kan deltageren medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads.

01-05-2015 og fremefter

 2 Der lægges vægt på, at deltageren kan indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger 

og materiale fra f.

01-05-2015 og fremefter

 3 eks. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 01-05-2015 og fremefter

40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job

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 medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden 

om risikofaktorer.

01-05-2015 og fremefter

 2 Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f. 01-05-2015 og fremefter

 3 eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af 

arbejdsmiljøet.

01-05-2015 og fremefter

 4 Eleven kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f. 01-05-2015 og fremefter

 5 eks. fra Arbejdstilsynet og BAR. 01-05-2015 og fremefter

42595 Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren skal kunne gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med gældende AT krav om brug af 

faldsikring.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren skal kunne betjene og vedligeholde diverse værnemidler jævnfør gældende krav og standarder. 14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren skal kunne gennemføre egen evakuering. 14-05-2007 og fremefter

 4 Deltageren skal kunne gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, 

skorstene, broer, kraner og diverse gittermastkonstruktioner.

14-05-2007 og fremefter

 5 Deltageren skal kunne gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige 

eller umulige.

14-05-2007 og fremefter
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43736 Redder - håndtering af psykisk sårbare patienter

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

43739 Psykiske krisesituationer - redningspersonel

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

43944 Kystredning - bådtjeneste

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og 

farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats.

01-02-2015 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning, 

nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening.

01-02-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre 

eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til 

søs.

01-02-2015 og fremefter

43948 Dyreredning - større dyr

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om dyres anatomi, fysiologi, adfærd udføre redning af 

større dyr. Arbejdet omfatter læsning, transport og behandling af dyr under hensyntagen til forekommende skader samt 

dyrets fysiske og psykiske tilstand, udføre flytning af større dyr i forskellige staldtyper, udfri større dyr fra 

gyllanlæg/brønde mv. benytte dyresele på heste og køer til redning fra grøft eller kanal, beregne stropbelastninger og 

ankerværdi ved brug af vinkeltræk. Arbejdet omfatter nødaflivning af større dyr ved brug af boltpistol, anvendelse af 

relevant dyreredningsudstyr samt korrekt anvendelse af åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr.

14-05-2007 og fremefter

44437 Frigørelsesteknik - Specialopgaver

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af 

fastklemte eller indespærrede.

01-07-2011 og fremefter

 2  Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele, 

udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, 

udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, 

fx valser, ruller, hjul mv.

01-07-2011 og fremefter

 3  Arbejdet udføres under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter 

skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt 

samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse 

nødflytning), for at sikre liv og førlighed.

01-07-2011 og fremefter

 4   Endelig kan deltageren løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt 

kommunikere evt.

01-07-2011 og fremefter

 5  ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats. 01-07-2011 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i 

komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige 

arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter
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44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske 

og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med 

anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter

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

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
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47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle 

normalt forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf.

01-07-2013 og fremefter

 2  Arbejdstilsynets retningslinjer for førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser, og kan udføre varierede 

opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv.

01-07-2013 og fremefter

 3  samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft. 01-07-2013 og fremefter

 4   Eleven kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr 

(eksempelvis læssegrab) og dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler/selv betjene kranen efter håndsignaler fra 

tredjemand samt kommunikere via radio.

01-07-2013 og fremefter

 5  Eleven kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, 

anmeldelse og kranjournal mv.

01-07-2013 og fremefter

47614 Bjærgning og bugsering af storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

47616 Suppleringsuddannelse storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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47793 Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Afsluttende prøve

2256 Afsl.prv: Redderuddannelsen, Ambulanceassistent

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Redder, Ambulanceassistent 01-07-2008 og fremefter

Praktikmål

5460 Almen introduktion til arbejdspladsen

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 01. Eleven opnår et grundlæggende kendskab til arbejdspladsen og instrueres i arbejdsorganisering og generelle procedure. 01-07-2008 og fremefter
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5461 Ambulance/Introduktion til jobområdet

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 01. Eleven opnår et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne og deltager i følgende arbejdsfunktioner: 01-07-2008 og fremefter

 2 - Patientbefordring. 01-07-2008 og fremefter

 3 - Liggende sygetransport. 01-07-2008 og fremefter

 4 - Ambulance. 01-07-2008 og fremefter

 5 - Speciel redning. 01-07-2008 og fremefter

5467 Redder/ambulanceassistent

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 01. Eleven deltager som ambulanceassistent (jvf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse om præhospital indsats m.v.) i 

ambulancetjenesten.

01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven opnår rutine som ambulanceassistent i ambulancetjenesten. 01-07-2008 og fremefter

5468 Redder/frigørelsesteknik

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 01. Eleven deltager i alle opgaver, hvortil der tidligere er opnået kvalifikationer, herunder ambulance- og sygetransport. 01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven, selvstændigt og i størst muligt omfang, udfører alle redderens arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

 3 03. Eleven opnår selvstændighed og rutine i alle arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter
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5469 Redder/redder

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 01. Eleven deltager i alle opgaver, hvortil der tidligere er opnået kvalifikationer. 01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven, selvstændigt og i størst muligt omfang, udfører alle redderens arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

 3 03. Eleven opnår selvstændighed og rutine i alle arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

13800 Ambulance/redning

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 sygetransporten. 01-07-2008 og fremefter. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager i ambulancetjenesten og i redningsopgaver (som 3. mand) 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udfører udrykningskørsel med det nødvendige og krævede hensyn til trafiksikker adfærd. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven udfører arbejdsopgaverne på ergonomisk hensigtsmæssig måde - herunder forflytningsteknik. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven indgår i samarbejdet på skadestedet og kan redegøre for principper for skadestedets opbygning og sikring. 01-08-2015 og fremefter

13868 Ambulance 3. mand

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 klargøring af ambulance og i udførelsen af sygetransport. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende hygiejniske forholdsregler både personlig og materielt. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udviser forståelse for patientomsorg - herunder tiltaleformer, kommunikation og samarbejdsformer. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven viser forståelse for kulturel forskellighed og efterlever de etiske normer i ambulancen. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven deltager i ambulancetjenesten (som 3. mand) og får kendskab til arbejdsfunktionerne i ambulancetjenesten. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven opnår yderligere rutine i udrykningskørsel med det nødvendige og krævede hensyn til trafiksikker adfærd. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven viser forståelse for egne og kollegaers psykiske reaktionsmåder ud fra psykologiske teorier herom. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan bruge hensigtsmæssige ergonomiske arbejdsstillinger og forflytningsteknik i kendte situationer. 01-08-2015 og fremefter
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13869 Redder/hospital 2

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 ABCDE - principper i forbindelse med vurdering af patienter. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan forklare og genkende forskellige respirationstyper. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt måle respirationsfrekvens, BT og puls samt kan redegøre for afvigelser fra normalområdet. 

Eleven kan bedømme de forskellige størrelser på ventilationsmasker/-poser, samt deres anvendelsesområde og udføre 

kontrol og fejlfinding af dette udstyr.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan selvstændigt udføre klargøring af udstyr til anlæggelse af intravenøs adgang. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven opnår kendskab til visse medikamenter til smertelindring og deres administrationsform. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven deltager ved modtagelse af akutte patienter. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende Glasgow-Come skalaen til observation af patienter. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven har forståelse for behandling af akutte sår og brud. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven udviser forståelse for mennesker i krise og er bevidst om et hensigtsmæssigt handlingsberedskab, som påkræves i 

givne situationer.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven kan anvende relevant og udvalgt dokumentation inden for det akutte område. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan selvstændigt klargøre en patient til optagelse af EKG. 01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven har forståelse for den normale fødsels forskellige stadier og kan anvende viden om fødselshjælp. 01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan ud fra ABCDE- principperne iagttage og genkende symptomer hos det syge barn, der afviger fra det normale 

barns adfærd og værdier.

01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven har viden om kommunikationens betydning i forhold til børn og forældre. 01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven har viden om børn med forskellige akutte sygdomsbilleder, fx appendicit, feberkramper, lungebetændelse og andre 

luftvejsproblemer.

01-08-2015 og fremefter

 16 Eleven har viden om kriterierne for anvendelse af "røde" og "gule" tvangspapirer. 01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven har viden om de grundlæggende kommunikationsprincipper og kan anvende disse i kommunikationen med den 

psykisk syge.

01-08-2015 og fremefter

 18 Eleven har kendskab til den psykisk syges kropssprog og adfærd og forstår, hvilken betydning egen adfærd, reaktioner og 

holdninger kan have i kontakten med den psykisk syge.

01-08-2015 og fremefter

 19 Eleven kan selvstændigt udføre maskeventilation på udvalgte patienter. 01-08-2015 og fremefter

13870 Ambulance/hospital 1

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 opnår forståelse inden for anatomi, fysiologi og sygdomslære inden for områderne hjerte, kredsløb, lunger samt 

bevægeapparatet. Der skal fokuseres på afvigelser fra de normale funktioner.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan efter instruktion iagttage sygdomsbilleder og anvende disse til primærvurdering af patienter, med udgangspunkt 

i ABCDE-principper.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har forståelse for betydningen af at videregive iagttagelser og primærvurdering til den ansvarlige for plejen. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende de grundlæggende principper for kommunikation, ved patientkontakt og vejledningsopgaver. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven er bevidst om eget ansvar og kompetenceområder, samt tager ansvar for egen adfærd, reaktioner og holdninger. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven udviser respekt for patientens individualitet, integritet, selvbestemmelsesret og kulturelle baggrund. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende grundlæggende hygiejniske principper. 01-08-2015 og fremefter
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 8 Eleven kan, under vejledning, deltage i sundhedsfremmende og forebyggende principper. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan anvende ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og forflytningsteknik i alment forekommende situationer. 01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven har forståelse for basale plejebehov og kan under vejledning udføre grundlæggende sundheds- og sygepleje. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven får indsigt i samarbejdspartnere for hospitalsafdelingen samt de enkelte personalegruppers ansvars- og 

kompetenceområder.

01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven deltager i anvendelsen af dokumentations- og kvalitetssikringssystemer, fx som beskrevet i Den Danske Kvalitets 

model (DDKM).

01-08-2015 og fremefter

13871 Redder/ambulance 2

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 ABCDE - systematikken til vurdering af patienter. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt opretholde frie luftveje samt ventilere en patient selvstændigt under de forskellige forhold, der er i 

ambulancetjenesten.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven opnår kendskab til defibrillatorens funktioner og kan under vejledning afhjælpe evt. fejl og mangler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan assistere ved udførelse af defibrillering. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan klargøre ambulancen og dens udstyr, herunder afhjælpe eventuelle funktionsfejl. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven demonstrerer forståelse for multible skaders indvirkning på patientens sygdomsbillede. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende Glasgow Coma skalaen. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan skelne mellem de mest almindelige sygdommes akutte præsentation - og reagere herpå. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan under vejledning udfylde en ambulancejournal og videregive disse informationer til hospitalet/modtagelsen. 

Eleven kan føre en ambulance under hensyntagen til forskellige forhold - herunder føre ambulancen under udrykning med 

iagttagelse af en trafiksikker adfærd.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven kan under alle forhold efterleve alle hygiejniske principper både personlig og materielt i ambulancetjenesten. Eleven 

kan udføre sikker brug af ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og forflytningsteknikker.

01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan skelne, vurdere og reagere på forskellige traumemekanismer, herunder fx "høj- og lavenergiulykker", samt anslå 

omfanget af mulige skader.

01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan efter instruktion anvende undersøgelsesmetodik til vurdering af patientens skader. 01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan efter instruktion indsamle relevante data til vurdering af patienten. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16608 Komp-mål, Ambulanceassistent

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 udføre grundlæggende indsats ved brand, jf. gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan indgå i redningsberedskabet på et skadested. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan føre redningskøretøj under udrykning. 01-08-2015 og fremefter
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 5 Eleven kan udføre befordring af bevægelseshæmmede, siddende og liggende patientbefordring i køretøjer over og under 

3.500 kg, og erhverve kørekort til kategori B, B-erhverv og C samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. 

Trafikstyrelsens regler.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for jobområdet. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag niveau F, 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 varetage funktionen som ambulanceassistent, jf. gældende love og regler. 01-08-2015 og fremefter

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

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

 13 even 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 foretage den nødvendige vedligeholdelse og rengøring af køretøjer og udstyr til erhvervsmæssig transport i 

ambulancetjenesten.

01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan indgå i samarbejdet om anvendelse af relevante kvalitetsstyringssystemer inden for jobområdet. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

5458 Funktionsuddannelse Indsats (brand)

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har funktionsuddannelsen Indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte 

uddannelser i redningsberedskabet.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven tildeles merit for myndighedens bestemmelser om erhvervet førstehjælp, 17 timers fællesuddannelse samt 

håndtering af tilskadekomne, da disse fagområder er dækket gennem område- og specialefag i redderuddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

5459 Behandlingsindsats på krigsskuepladser

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan gennem teori om medicinsk dokumentation, telemedicin under primitive forhold, sårbalistik, brandsår og 

psykiske lidelser, udføre præhospital indsats i et CBRN miljø.

01-07-2008 og fremefter

 2 Deltageren behersker ABCDE: 01-07-2008 og fremefter

 3 - Airway - Avanceret fri luftveje (tuber og diverse masker). 01-07-2008 og fremefter

 4 - Breathing - nødaflastning af trykpneumothorax, 01-07-2008 og fremefter

 5 - Circulation - Blast skader, Avanceret blodstandsning (HemCon og knebelspres), Intraossøs infusion og smertebehandling. 01-07-2008 og fremefter

 6 - Disability - frigørelse af fastklemt uden læge til stede og principper for immobilisering på kamppladsen. 01-07-2008 og fremefter

 7 - Exposition - hypotermi. 01-07-2008 og fremefter
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6445 Intensiv grundkval. - Redder

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 grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 

28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

01-07-2010 og fremefter

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

uger undervisning, § 16 på baggrund af mindst 4 ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. 

For elever der har været til prøve efter Trafikstyrelsens regler jf. § 15 og § 16, erstattes fagets prøver af disse.

01-07-2010 og fremefter

6465 Internationale forhold og branchekendskab

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 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.

01-07-2010 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.

01-07-2010 og fremefter

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

og det faglige udvalg.

01-07-2010 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.

01-07-2010 og fremefter

11457 Ambulanceassistent

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til love og bekendtgørelser, der danner grundlag for ambulancetjenesten i Danmark. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til vejledning og undervisningslære. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan indhente relevante informationer, og kan vurdere informationernes validitet. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har indsigt i sociale/samfundsfaglige forhold omkring fremmede kulturer og miljøer i forhold til arbejdet som 

ambulanceassistent.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til dokumentation, kvalitetssikring og akkreditering (Den Danske Kvalitetsmodel) samt lovgivning inden 

for sundhedsområdet.

01-08-2015 og fremefter
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 6 Eleven kan indgå i et tværfagligt samarbejde og i den forbindelse kommunikere hensigtsmæssigt. 01-08-2015 og fremefter

11467 Ambulanceteknik

Avanceret

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) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår grundlæggende kendskab til ambulancens udstyr. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan ud fra kendskab til ambulancehygiejne rengøre og vedligeholde ambulancens udstyr. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlag af valg af den ergonomisk og sikkerhedsmæssigt mest hensigtsmæssige arbejdsstilling eller 

-bevægelse udføre arbejdsfunktioner ved brug af ambulancens udstyr.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader gennem et teoretisk og praktisk kendskab til 

arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde.

01-08-2015 og fremefter

11471 Frigøringsteknik

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 på baggrund af indsigt i gældende regelsæt under indsats foretage dimensionering og deltage i frigørelse af 

fastklemte i forskellige samfærdselsmidler.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår indsigt i, hvordan man under arbejdets udførelse overordnet set tager hensyn til patientens tarv og på kortest 

mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og 

i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj.

01-08-2015 og fremefter

11475 Redningsarbejde for ambulanceførere

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 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og på grundlag af gældende lovgivning, indgå i korrekt samarbejde med andre 

aktører om normalt forekommende redningsopgaver knyttet til redderens arbejde i ambulancetjenesten.

01-08-2015 og fremefter
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11492 Ambulance klinik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

10,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

10,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om anatomi og fysiologi i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sin viden om patofysiologi, observationsteknikker samt klinisk vurdering i jobmæssige 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende sin viden om infektionspatologi og mikrobiologi i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til farmakologi og lægemiddellov samt medicinhåndtering - herunder ansvars- og kompetencefordeling. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende sin viden om psykiatriske sygdomsbilleder - herunder samarbejde med øvrige aktører - i jobmæssige 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende sin viden om obstetrik og gynækologi i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende sin viden om gerontologi og geriatri i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan anvende sin viden om pædiatri i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

11493 Traumatologi og simulation

Avanceret

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) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om prioritering efter ABCDE principper. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sin viden om håndtering af luftveje på traumepatienter. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende sin viden om optagning og eventuel immobilisering af traumepatienten. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden om avanceret genoplivning. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til kinematik ¿ herunder følgevirkninger og skadestyper samt shock, væskebehandling og 

iltbehandling.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven får kendskab til særlige patientgrupper - herunder børn, ældre og gravide. 01-08-2015 og fremefter

14816 Faglig kombinering

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre anvende og kombinere kompetencer opnået i uddannelsens skolefag 

og praktikmål i en ambulancefaglig kontekst.Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre anvende og kombinere 

kompetencer opnået i uddannelsens skolefag og praktikmål i en ambulancefaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

15397 Faglig specialisering for ambulanceassistent

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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 speciale ambulanceassistent.

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 redderfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter
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Elevtypesamling: EUV 2

Fag fælles for hovedforløb

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

Øvrige

5450 Kørsel med udrykningskøretøjer

Rutineret

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, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre udrykningskørsel, på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om 

udrykningskørsel.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven opnår indsigt i teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold, der er forbundet med 

udrykningskørsel.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven opnår rutine i udrykningskørsel gennem praktiske øvelser i køreteknik på et køreteknisk anlæg godkendt af 

Færdselsstyrelsen. Den praktiske kørsel omfattende tør og glat langbane, tør behændighedsbane samt kørsel på glat bakke, 

udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt opståede situationer med anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og 

afværgeteknik.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan efterleve principperne om korrekt og effektiv fremkørsel til skadestedet, kan foretage korrekt placering af 

køretøjet i forhold til skadestedets organisering samt foretage transport fra skadested til sygehus med patient i bårerum, 

såvel med som uden eskorte.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven opnår indsigt i gængse stressfaktorer under udrykningskørsel. 01-07-2008 og fremefter

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



Udskrevet den 28-08-2015

Side 33 af 87Uddannelsesordning for 1570 Redder (version 9)

1570 Redderuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

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

5476 Køreuddannelse, kategori B-ep

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag, som fører af køretøj til erhvervsmæssig personbefordring og har 

erhvervet kørekort til kategori B/erhverv, jf. Justitsministeriets regler.

13-04-2010 og fremefter

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

6459 Køreuddannelse kat. B til gods

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  Faget skal bestås 22-06-2010 og fremefter

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

B, jf. gældende myndighedskrav.

22-06-2010 og fremefter

9455 Grunduddannelse Indsats (brand)

Rutineret

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 har Grunduddannelse Indsats efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i 

redningsberedskabet.

01-07-2011 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2011 og fremefter



Udskrevet den 28-08-2015

Side 34 af 87Uddannelsesordning for 1570 Redder (version 9)

1570 Redderuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

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

11435 Patientbefordring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i generelle teorier om forskellige handicaps, sygdomme og aldersbetingede 

adfærdsmønstre, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers udstyr beregnet til 

transport af handicappede og anvende korrekt løfte- og bæreteknik.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan yde skånsom og støttende hjælp med udgangspunkt i patientens muligheder, behov og begrænsninger. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre komfortabel personbefordring i køretøjer 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan yde hjælp ved ind- og udstigning af køretøjet og kan tillige forud og under transporten etablere den størst mulige 

sikkerhed i køretøjet.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan reagere hensigtsmæssigt og efter gældende regler i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, herunder 

foretage alarmering og anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven opnår yderligere rutine i udførelse af førstehjælp i tilfælde af pludselig opstået sygdom eller ulykke. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan betjene trappemaskiner og kan kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til 

deres specielle fysiske og psykiske situation.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, gennem kendskab til gældende lovgivning i forhold til befordring af liggende 

patienter samt journalisering og registrering af persondata, anvende korrekt løfte-/bæreteknik i forbindelse med håndtering 

af liggende patienter, gennemføre befordring i køretøj, udføre radiokommunikation og yde omsorg i forhold til bestemte 

sygdomskategorier, herunder anvendelse af støttende iltbehandling til i forvejen kendte, ikke-akutte sygdomme.

01-08-2015 og fremefter

11440 Skadestedslære

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 færdes på et skadested og indgå i korrekt samarbejde med politi, sygehusvæsen samt anden offentlig 

myndighed.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan give korrekte tilbagemeldinger, der sikrer en rigtig og tilstrækkelig hjælpeassistance ud fra en vurdering af 

forskellige ulykkestyper og deres omfang.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt iværksætte den nødvendige sikring af ambulancepersonalet, skadestedet, tilskuere og 

tilskadekomne, dersom det er muligt ved hjælp af det udstyr, der er i ambulancen.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende elementære regler for radiokommunikation, og får kendskab til relevant kommunikationsudstyr. 01-08-2015 og fremefter

32898 Køreuddannelse, kategori C

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

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.

01-07-2008 og fremefter

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

Fag på specialet/trinnet Autohjælp

AMU-mål

40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

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 På baggrund af viden om, hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har betydning for det 

psykiske arbejdsmiljø, kan deltageren medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads.

01-05-2015 og fremefter

 2 Der lægges vægt på, at deltageren kan indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger 

og materiale fra f.

01-05-2015 og fremefter

 3 eks. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 01-05-2015 og fremefter

40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job

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 medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden 

om risikofaktorer.

01-05-2015 og fremefter

 2 Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f. 01-05-2015 og fremefter

 3 eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af 

arbejdsmiljøet.

01-05-2015 og fremefter

 4 Eleven kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f. 01-05-2015 og fremefter

 5 eks. fra Arbejdstilsynet og BAR. 01-05-2015 og fremefter

40880 Autohjælp, ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre autohjælp på køretøjer med brændstoføkonomisk opbygning og med indbygget avanceret teknologi og 

sikkerhedsudstyr samt på køretøjer, der fremføres med hel eller delvis el-drift.

01-11-2013 og fremefter

 2      Arbejdet omfatter starthjælp, fejlfinding, mindre nødreparationer på forskellige køretøjers motortyper og deres tilhørende 

systemer, herunder bremse-, køle-, brændstof-, el- samt smøre- og transmissionssystemer.

01-11-2013 og fremefter

 3      Eleven kan vejlede kunder og udføre planlægning på og sikring af arbejdsstedet, herunder foretage visitering til 

opgaven, mindre reparationer af køretøjet på stedet eller bugsering til værksted.

01-11-2013 og fremefter

42595 Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren skal kunne gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med gældende AT krav om brug af 

faldsikring.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren skal kunne betjene og vedligeholde diverse værnemidler jævnfør gældende krav og standarder. 14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren skal kunne gennemføre egen evakuering. 14-05-2007 og fremefter

 4 Deltageren skal kunne gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, 

skorstene, broer, kraner og diverse gittermastkonstruktioner.

14-05-2007 og fremefter

 5 Deltageren skal kunne gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige 

eller umulige.

14-05-2007 og fremefter

43944 Kystredning - bådtjeneste

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og 

farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats.

01-02-2015 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning, 

nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening.

01-02-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre 

eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til 

søs.

01-02-2015 og fremefter

43948 Dyreredning - større dyr

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.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om dyres anatomi, fysiologi, adfærd udføre redning af 

større dyr. Arbejdet omfatter læsning, transport og behandling af dyr under hensyntagen til forekommende skader samt 

dyrets fysiske og psykiske tilstand, udføre flytning af større dyr i forskellige staldtyper, udfri større dyr fra 

gyllanlæg/brønde mv. benytte dyresele på heste og køer til redning fra grøft eller kanal, beregne stropbelastninger og 

ankerværdi ved brug af vinkeltræk. Arbejdet omfatter nødaflivning af større dyr ved brug af boltpistol, anvendelse af 

relevant dyreredningsudstyr samt korrekt anvendelse af åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr.

14-05-2007 og fremefter

44437 Frigørelsesteknik - Specialopgaver

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af 

fastklemte eller indespærrede.

01-07-2011 og fremefter

 2  Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele, 

udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, 

udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, 

fx valser, ruller, hjul mv.

01-07-2011 og fremefter

 3  Arbejdet udføres under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter 

skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt 

samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse 

nødflytning), for at sikre liv og førlighed.

01-07-2011 og fremefter

 4   Endelig kan deltageren løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt 

kommunikere evt.

01-07-2011 og fremefter

 5  ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats. 01-07-2011 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i 

komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige 

arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske 

og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med 

anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter

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

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
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47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle 

normalt forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf.

01-07-2013 og fremefter

 2  Arbejdstilsynets retningslinjer for førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser, og kan udføre varierede 

opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv.

01-07-2013 og fremefter

 3  samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft. 01-07-2013 og fremefter

 4   Eleven kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr 

(eksempelvis læssegrab) og dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler/selv betjene kranen efter håndsignaler fra 

tredjemand samt kommunikere via radio.

01-07-2013 og fremefter

 5  Eleven kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, 

anmeldelse og kranjournal mv.

01-07-2013 og fremefter

47614 Bjærgning og bugsering af storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

47616 Suppleringsuddannelse storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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47742 Koordinering og instruktionsteknik - bjærgning

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

47793 Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Afsluttende prøve

2255 Afsl.prv: Redderuddannelsen, Autohjælp

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Redder, Autohjælp 01-07-2008 og fremefter

Praktikmål
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5469 Redder/redder

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 01. Eleven deltager i alle opgaver, hvortil der tidligere er opnået kvalifikationer. 01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven, selvstændigt og i størst muligt omfang, udfører alle redderens arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

 3 03. Eleven opnår selvstændighed og rutine i alle arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

5470 Introduktion til jobområdet

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 01. Eleven opnår et grundlæggende kendskab til arbejdspladsen og arbejdsfunktionerne, og deltager i følgende 

arbejdsfunktioner:

01-07-2008 og fremefter

 2 - Autohjælp, starthjælp, bugsering, vejservice, bjærgningsopgaver, patientbefordring, liggende sygetransport, siddende 

sygetransport, speciel redning, afdækningsopgaver, vandskader, redningsarbejde i øvrigt.

01-07-2008 og fremefter

5471 Autoassistent/autohjælp

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 01. Eleven kan, efter oplæring, selvstændigt udføre autohjælpsopgaver på dertil egnet køretøj, herunder beherske gældende 

abonnementsbetingelser gældende for virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven deltager i forefaldende arbejde, herunder specielt vedligeholdelse af autohjælpskøretøjer med tilhørende materiel. 01-07-2008 og fremefter

 3 03. Eleven opnår begyndende rutine i at føre køretøj over 3500 kg. 01-07-2008 og fremefter

 4 04. Eleven opnår begyndende rutine i selvstændigt at udføre autohjælp. 01-07-2008 og fremefter

 5 05. Eleven kan indhente relevant information vedr. autohjælpsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

 6 06. Eleven, under oplæring og under hensyntagen til en trafiksikker adfærd, udfører udrykningskørsel. 01-07-2008 og fremefter

 7 07. Eleven, under vejledning, opnår kendskab til ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger ift. autohjælp. 01-07-2008 og fremefter
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5472 Autoassistent/autohjælp og bjærgning

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 01. Eleven udfører selvstændigt autohjælpsopgaver på dertil egnet køretøj og opnår rutine i forhold til den undervisning, der 

tidligere er opnået kvalifikationer til.

01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven kan, efter oplæring, selvstændigt udføre lettere bjærgningsopgaver på dertil egnet køretøj, herunder beherske 

generelle skæringsteknikker.

01-07-2008 og fremefter

 3 03. Eleven opnår rutine i at føre køretøj over 3500 kg, samt om muligt rutine i kørsel med påhængsvogn. 01-07-2008 og fremefter

 4 04. Eleven opnår, under hensyntagen til en trafiksikker adfærd, rutine i udrykningskørsel. 01-07-2008 og fremefter

 5 05. Eleven deltager i forefaldende arbejde, under oplæring i sygetransporttjenesten, herunder specielt rengøring og 

vedligeholdelse af sygetransportvogne samt disses udstyr.

01-07-2008 og fremefter

5474 Auto/redning/sygetransport

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 01. Eleven opnår rutine i autohjælps-, bjærgnings-, sygetransport- og redningstjenesten. 01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven kan fuldt ud efterleve de etiske normer i sygetransporttjenesten - herunder principper for korrekt adfærd overfor 

personer fra fremmede kulturer.

01-07-2008 og fremefter

5475 Alle jobfunktioner

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 01. Eleven kan selvstændigt udføre alle arbejdsfunktioner inden for autohjælps-, bjærgnings-, sygetransport- og 

redningstjenesten.

01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven kan fuldt ud efterleve de etiske normer i sygetransporttjenesten - herunder principper for korrekt adfærd overfor 

personer fra fremmede kulturer.

01-07-2008 og fremefter
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13872 Autoassistent/sygetransport

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 oplæring, selvstændigt udføre arbejde i sygetransporttjenesten og deltage i alt forefaldende 

arbejde,herunder specielt rengøre og vedligeholde sygetransportvogne samt disses udstyr.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende hensigtsmæssige ergonomiske arbejdsstillinger og forflytningsteknik i kendte situationer. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven viser forståelse for kulturel forskellighed og efterlever de etiske normer i sygetransporttjenesten. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16569 Komp-mål, Autohjælp

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 udføre grundlæggende indsats ved brand, jf. gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan indgå i redningsberedskabet på et skadested. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan føre redningskøretøj under udrykning. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan udføre befordring af bevægelseshæmmede, siddende og liggende patientbefordring i køretøjer over og under 

3.500 kg, og erhverve kørekort til kategori B, B-erhverv og C samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. 

Trafikstyrelsens regler.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for jobområdet. 01-07-2015 og fremefter

 8 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag niveau F, 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 udføre almindelig autohjælp og bugsering samt erhverve kørekort til kategori C/E. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan udføre almindelig bjærgning og bugsering af store køretøjer. 01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan foretage den nødvendige vedligeholdelse af køretøjer til erhvervsmæssig transport ved autohjælp og bugsering. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige
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5216 Køreuddannelse, kategori D-ep

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 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 D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori 

D-ep, jf. gældende myndighedskrav.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

5448 Grundlæggende Redning

Rutineret

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 grundlag af indsigt i gældende lovgivning, udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved 

redningsarbejde før, under og efter indsats.

01-07-2008 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening og vedligeholdelse af redningsvognen og dens hydraulisk-, skærende-, pneumatisk-, elektriske 

værktøj og udstyr, afdækning og afstivning, anvendelse af værnemidler under redningsarbejde i højde, transport og/eller 

nødaflivning af syge/tilskadekomne mindre dyr.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan anvende og vedligeholde kædesav og foretage almindelig vandskadebekæmpelse. 01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke ved planlægning af de nødvendige sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag ved indsats i forbindelse 

med uheld, hvor farlige stoffer indgår.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke ved afhjælpning af psykiske påvirkninger hos tilskadekomne, udføre radiokommunikation efter 

gældende forskrifter under indsats og på grundlag af en etisk korrekt optræden, sikre egen, tilskadekomne, pårørende og 

tilskueres sikkerhed, samt fysiske og psykiske tilstand.

01-07-2008 og fremefter

5455 Internationale forhold og branchekendskab

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 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.

01-07-2008 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.

01-07-2008 og fremefter

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

og det faglige udvalg.

01-07-2008 og fremefter
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 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.

01-07-2008 og fremefter

5458 Funktionsuddannelse Indsats (brand)

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har funktionsuddannelsen Indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte 

uddannelser i redningsberedskabet.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven tildeles merit for myndighedens bestemmelser om erhvervet førstehjælp, 17 timers fællesuddannelse samt 

håndtering af tilskadekomne, da disse fagområder er dækket gennem område- og specialefag i redderuddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

11445 Grundlæggende autohjælp

Rutineret

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 viden om køretøjets opbygning udføre almindelig autohjælp. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan lokalisere og udskifte kølerslanger, ventilatorrem, efterfylde og udlufte kølesystemet, samt udmåle og påfylde 

kølervæske.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udskifte olie, oliefilter og olieindikator. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan identificere brændstofsystemets enkelte komponenter på såvel benzindrevne som dieseldrevne biler, samt 

kunne udlufte dieselanlæg.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan identificere og afhjælpe fejl på/udskiftning af tændrør, tændingsanlæg og tændledninger. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan identificere og afhjælpe fejl på/udskiftning af lygter/pærer, akkumulator, kabler og anhængerstik. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan udføre korrekt starthjælp på henholdsvis 12 og 24 volts biler ved henholdsvis parallel- og serieforbindelser. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan udføre systematisk fejlfinding, samt afhjælpe disse fejl med simpelt værktøj. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan vurdere arbejdsopgavers farlighed i forhold til autohjælpsmandskabets arbejdsmiljø, samt træffe de nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger for at undgå arbejdsskader.

01-08-2015 og fremefter

11447 Grundlæggende bjærgning

Rutineret

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
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 1 Eleven kan på baggrund af matematisk/fysisk teori om beregning, skæring, taljer, vinkeltræk og anvendelse af 

bjærgningstabeller, udføre arbejde med og vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL på op til og med 10 tons og 

anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr. Arbejdet omfatter anhugning af simple bjærgningsobjekter, løsning af 

bremser under forskellige forudsætninger, bjærgning i mørke under hensyntagen til egen og andres sikkerhed samt kørsel i 

terræn.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan deltage i bjærgning på offentlig vej under hensyntagen til de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og ved brug 

af tegngivning og elektroniske signalmidler.

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

15396 Faglig specialisering for autohjælp

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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 speciale autohjælp.

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 redderfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

33060 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode



Udskrevet den 28-08-2015

Side 47 af 87Uddannelsesordning for 1570 Redder (version 9)

1570 Redderuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

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

 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.

01-07-2008 og fremefter

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

Fag på specialet/trinnet Ambulanceassistent

Det faglige udvalg har ikke udarbejdet standardiserede forløb for speciale ambulanceassistent. Skolerne skal derfor afkorte skoleundervisningen med mindst 10 % 

således at skoleundervisningen maksimalt udgør 37,8 uger.

Grundfag:

10802 Biologi

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Delkarakter.

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forklare og anvende enkel biologisk viden i forbindelse med praktisk arbejde i relation til elevens 

uddannelsesområde og hverdag

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan udføre simple biologiske undersøgelser eller forsøg og begrunde dette arbejde med udgangspunkt i 

grundlæggende biologisk viden eller tankegang.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og præsentere sit arbejde vedrørende biologiske emner. 01-10-2014 og fremefter

10821 Psykologi

F

Grundfag

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.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan iagttage basale psykologiske forhold og under vejledning identificere begreber og tankegange, der vedrører det 

enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller 

erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven er bevidst om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning, med udgangspunkt i eksempler med 

erhvervsfaglig relevans.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan registrere og under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og 

adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksemple.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven bevidst om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn, social og kulturel baggrund, herunder situations- og 

rollebestemt kommunikation i kendte situationer.

01-10-2014 og fremefter

AMU-mål
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40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

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 På baggrund af viden om, hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har betydning for det 

psykiske arbejdsmiljø, kan deltageren medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads.

01-05-2015 og fremefter

 2 Der lægges vægt på, at deltageren kan indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger 

og materiale fra f.

01-05-2015 og fremefter

 3 eks. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 01-05-2015 og fremefter

40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job

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 medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden 

om risikofaktorer.

01-05-2015 og fremefter

 2 Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f. 01-05-2015 og fremefter

 3 eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af 

arbejdsmiljøet.

01-05-2015 og fremefter

 4 Eleven kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f. 01-05-2015 og fremefter

 5 eks. fra Arbejdstilsynet og BAR. 01-05-2015 og fremefter

42595 Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren skal kunne gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med gældende AT krav om brug af 

faldsikring.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren skal kunne betjene og vedligeholde diverse værnemidler jævnfør gældende krav og standarder. 14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren skal kunne gennemføre egen evakuering. 14-05-2007 og fremefter

 4 Deltageren skal kunne gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, 

skorstene, broer, kraner og diverse gittermastkonstruktioner.

14-05-2007 og fremefter

 5 Deltageren skal kunne gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige 

eller umulige.

14-05-2007 og fremefter
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43736 Redder - håndtering af psykisk sårbare patienter

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

43739 Psykiske krisesituationer - redningspersonel

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

43944 Kystredning - bådtjeneste

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og 

farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats.

01-02-2015 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning, 

nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening.

01-02-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre 

eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til 

søs.

01-02-2015 og fremefter

43948 Dyreredning - større dyr

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om dyres anatomi, fysiologi, adfærd udføre redning af 

større dyr. Arbejdet omfatter læsning, transport og behandling af dyr under hensyntagen til forekommende skader samt 

dyrets fysiske og psykiske tilstand, udføre flytning af større dyr i forskellige staldtyper, udfri større dyr fra 

gyllanlæg/brønde mv. benytte dyresele på heste og køer til redning fra grøft eller kanal, beregne stropbelastninger og 

ankerværdi ved brug af vinkeltræk. Arbejdet omfatter nødaflivning af større dyr ved brug af boltpistol, anvendelse af 

relevant dyreredningsudstyr samt korrekt anvendelse af åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr.

14-05-2007 og fremefter

44437 Frigørelsesteknik - Specialopgaver

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af 

fastklemte eller indespærrede.

01-07-2011 og fremefter

 2  Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele, 

udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, 

udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, 

fx valser, ruller, hjul mv.

01-07-2011 og fremefter

 3  Arbejdet udføres under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter 

skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt 

samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse 

nødflytning), for at sikre liv og førlighed.

01-07-2011 og fremefter

 4   Endelig kan deltageren løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt 

kommunikere evt.

01-07-2011 og fremefter

 5  ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats. 01-07-2011 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i 

komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige 

arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter
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44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske 

og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med 

anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter

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

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



Udskrevet den 28-08-2015

Side 52 af 87Uddannelsesordning for 1570 Redder (version 9)

1570 Redderuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

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

47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle 

normalt forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf.

01-07-2013 og fremefter

 2  Arbejdstilsynets retningslinjer for førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser, og kan udføre varierede 

opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv.

01-07-2013 og fremefter

 3  samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft. 01-07-2013 og fremefter

 4   Eleven kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr 

(eksempelvis læssegrab) og dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler/selv betjene kranen efter håndsignaler fra 

tredjemand samt kommunikere via radio.

01-07-2013 og fremefter

 5  Eleven kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, 

anmeldelse og kranjournal mv.

01-07-2013 og fremefter

47614 Bjærgning og bugsering af storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

47616 Suppleringsuddannelse storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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47793 Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Afsluttende prøve

2256 Afsl.prv: Redderuddannelsen, Ambulanceassistent

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Redder, Ambulanceassistent 01-07-2008 og fremefter

Praktikmål

5460 Almen introduktion til arbejdspladsen

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 01. Eleven opnår et grundlæggende kendskab til arbejdspladsen og instrueres i arbejdsorganisering og generelle procedure. 01-07-2008 og fremefter
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5461 Ambulance/Introduktion til jobområdet

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 01. Eleven opnår et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne og deltager i følgende arbejdsfunktioner: 01-07-2008 og fremefter

 2 - Patientbefordring. 01-07-2008 og fremefter

 3 - Liggende sygetransport. 01-07-2008 og fremefter

 4 - Ambulance. 01-07-2008 og fremefter

 5 - Speciel redning. 01-07-2008 og fremefter

5467 Redder/ambulanceassistent

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 01. Eleven deltager som ambulanceassistent (jvf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse om præhospital indsats m.v.) i 

ambulancetjenesten.

01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven opnår rutine som ambulanceassistent i ambulancetjenesten. 01-07-2008 og fremefter

5468 Redder/frigørelsesteknik

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 01. Eleven deltager i alle opgaver, hvortil der tidligere er opnået kvalifikationer, herunder ambulance- og sygetransport. 01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven, selvstændigt og i størst muligt omfang, udfører alle redderens arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

 3 03. Eleven opnår selvstændighed og rutine i alle arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter
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5469 Redder/redder

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 01. Eleven deltager i alle opgaver, hvortil der tidligere er opnået kvalifikationer. 01-07-2008 og fremefter

 2 02. Eleven, selvstændigt og i størst muligt omfang, udfører alle redderens arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

 3 03. Eleven opnår selvstændighed og rutine i alle arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

13800 Ambulance/redning

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 sygetransporten. 01-07-2008 og fremefter. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager i ambulancetjenesten og i redningsopgaver (som 3. mand) 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udfører udrykningskørsel med det nødvendige og krævede hensyn til trafiksikker adfærd. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven udfører arbejdsopgaverne på ergonomisk hensigtsmæssig måde - herunder forflytningsteknik. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven indgår i samarbejdet på skadestedet og kan redegøre for principper for skadestedets opbygning og sikring. 01-08-2015 og fremefter

13868 Ambulance 3. mand

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 klargøring af ambulance og i udførelsen af sygetransport. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende hygiejniske forholdsregler både personlig og materielt. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udviser forståelse for patientomsorg - herunder tiltaleformer, kommunikation og samarbejdsformer. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven viser forståelse for kulturel forskellighed og efterlever de etiske normer i ambulancen. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven deltager i ambulancetjenesten (som 3. mand) og får kendskab til arbejdsfunktionerne i ambulancetjenesten. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven opnår yderligere rutine i udrykningskørsel med det nødvendige og krævede hensyn til trafiksikker adfærd. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven viser forståelse for egne og kollegaers psykiske reaktionsmåder ud fra psykologiske teorier herom. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan bruge hensigtsmæssige ergonomiske arbejdsstillinger og forflytningsteknik i kendte situationer. 01-08-2015 og fremefter
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13869 Redder/hospital 2

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 ABCDE - principper i forbindelse med vurdering af patienter. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan forklare og genkende forskellige respirationstyper. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt måle respirationsfrekvens, BT og puls samt kan redegøre for afvigelser fra normalområdet. 

Eleven kan bedømme de forskellige størrelser på ventilationsmasker/-poser, samt deres anvendelsesområde og udføre 

kontrol og fejlfinding af dette udstyr.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan selvstændigt udføre klargøring af udstyr til anlæggelse af intravenøs adgang. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven opnår kendskab til visse medikamenter til smertelindring og deres administrationsform. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven deltager ved modtagelse af akutte patienter. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende Glasgow-Come skalaen til observation af patienter. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven har forståelse for behandling af akutte sår og brud. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven udviser forståelse for mennesker i krise og er bevidst om et hensigtsmæssigt handlingsberedskab, som påkræves i 

givne situationer.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven kan anvende relevant og udvalgt dokumentation inden for det akutte område. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan selvstændigt klargøre en patient til optagelse af EKG. 01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven har forståelse for den normale fødsels forskellige stadier og kan anvende viden om fødselshjælp. 01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan ud fra ABCDE- principperne iagttage og genkende symptomer hos det syge barn, der afviger fra det normale 

barns adfærd og værdier.

01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven har viden om kommunikationens betydning i forhold til børn og forældre. 01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven har viden om børn med forskellige akutte sygdomsbilleder, fx appendicit, feberkramper, lungebetændelse og andre 

luftvejsproblemer.

01-08-2015 og fremefter

 16 Eleven har viden om kriterierne for anvendelse af "røde" og "gule" tvangspapirer. 01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven har viden om de grundlæggende kommunikationsprincipper og kan anvende disse i kommunikationen med den 

psykisk syge.

01-08-2015 og fremefter

 18 Eleven har kendskab til den psykisk syges kropssprog og adfærd og forstår, hvilken betydning egen adfærd, reaktioner og 

holdninger kan have i kontakten med den psykisk syge.

01-08-2015 og fremefter

 19 Eleven kan selvstændigt udføre maskeventilation på udvalgte patienter. 01-08-2015 og fremefter

13870 Ambulance/hospital 1

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 opnår forståelse inden for anatomi, fysiologi og sygdomslære inden for områderne hjerte, kredsløb, lunger samt 

bevægeapparatet. Der skal fokuseres på afvigelser fra de normale funktioner.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan efter instruktion iagttage sygdomsbilleder og anvende disse til primærvurdering af patienter, med udgangspunkt 

i ABCDE-principper.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har forståelse for betydningen af at videregive iagttagelser og primærvurdering til den ansvarlige for plejen. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende de grundlæggende principper for kommunikation, ved patientkontakt og vejledningsopgaver. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven er bevidst om eget ansvar og kompetenceområder, samt tager ansvar for egen adfærd, reaktioner og holdninger. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven udviser respekt for patientens individualitet, integritet, selvbestemmelsesret og kulturelle baggrund. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende grundlæggende hygiejniske principper. 01-08-2015 og fremefter



Udskrevet den 28-08-2015

Side 57 af 87Uddannelsesordning for 1570 Redder (version 9)

1570 Redderuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

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

 8 Eleven kan, under vejledning, deltage i sundhedsfremmende og forebyggende principper. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan anvende ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og forflytningsteknik i alment forekommende situationer. 01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven har forståelse for basale plejebehov og kan under vejledning udføre grundlæggende sundheds- og sygepleje. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven får indsigt i samarbejdspartnere for hospitalsafdelingen samt de enkelte personalegruppers ansvars- og 

kompetenceområder.

01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven deltager i anvendelsen af dokumentations- og kvalitetssikringssystemer, fx som beskrevet i Den Danske Kvalitets 

model (DDKM).

01-08-2015 og fremefter

13871 Redder/ambulance 2

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 ABCDE - systematikken til vurdering af patienter. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt opretholde frie luftveje samt ventilere en patient selvstændigt under de forskellige forhold, der er i 

ambulancetjenesten.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven opnår kendskab til defibrillatorens funktioner og kan under vejledning afhjælpe evt. fejl og mangler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan assistere ved udførelse af defibrillering. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan klargøre ambulancen og dens udstyr, herunder afhjælpe eventuelle funktionsfejl. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven demonstrerer forståelse for multible skaders indvirkning på patientens sygdomsbillede. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende Glasgow Coma skalaen. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan skelne mellem de mest almindelige sygdommes akutte præsentation - og reagere herpå. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan under vejledning udfylde en ambulancejournal og videregive disse informationer til hospitalet/modtagelsen. 

Eleven kan føre en ambulance under hensyntagen til forskellige forhold - herunder føre ambulancen under udrykning med 

iagttagelse af en trafiksikker adfærd.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven kan under alle forhold efterleve alle hygiejniske principper både personlig og materielt i ambulancetjenesten. Eleven 

kan udføre sikker brug af ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og forflytningsteknikker.

01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan skelne, vurdere og reagere på forskellige traumemekanismer, herunder fx "høj- og lavenergiulykker", samt anslå 

omfanget af mulige skader.

01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan efter instruktion anvende undersøgelsesmetodik til vurdering af patientens skader. 01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan efter instruktion indsamle relevante data til vurdering af patienten. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16608 Komp-mål, Ambulanceassistent

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 udføre grundlæggende indsats ved brand, jf. gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan indgå i redningsberedskabet på et skadested. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan føre redningskøretøj under udrykning. 01-08-2015 og fremefter
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 5 Eleven kan udføre befordring af bevægelseshæmmede, siddende og liggende patientbefordring i køretøjer over og under 

3.500 kg, og erhverve kørekort til kategori B, B-erhverv og C samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. 

Trafikstyrelsens regler.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for jobområdet. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag niveau F, 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 varetage funktionen som ambulanceassistent, jf. gældende love og regler. 01-08-2015 og fremefter

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

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

 13 even 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 foretage den nødvendige vedligeholdelse og rengøring af køretøjer og udstyr til erhvervsmæssig transport i 

ambulancetjenesten.

01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan indgå i samarbejdet om anvendelse af relevante kvalitetsstyringssystemer inden for jobområdet. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

5458 Funktionsuddannelse Indsats (brand)

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har funktionsuddannelsen Indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte 

uddannelser i redningsberedskabet.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven tildeles merit for myndighedens bestemmelser om erhvervet førstehjælp, 17 timers fællesuddannelse samt 

håndtering af tilskadekomne, da disse fagområder er dækket gennem område- og specialefag i redderuddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

5459 Behandlingsindsats på krigsskuepladser

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan gennem teori om medicinsk dokumentation, telemedicin under primitive forhold, sårbalistik, brandsår og 

psykiske lidelser, udføre præhospital indsats i et CBRN miljø.

01-07-2008 og fremefter

 2 Deltageren behersker ABCDE: 01-07-2008 og fremefter

 3 - Airway - Avanceret fri luftveje (tuber og diverse masker). 01-07-2008 og fremefter

 4 - Breathing - nødaflastning af trykpneumothorax, 01-07-2008 og fremefter

 5 - Circulation - Blast skader, Avanceret blodstandsning (HemCon og knebelspres), Intraossøs infusion og smertebehandling. 01-07-2008 og fremefter

 6 - Disability - frigørelse af fastklemt uden læge til stede og principper for immobilisering på kamppladsen. 01-07-2008 og fremefter

 7 - Exposition - hypotermi. 01-07-2008 og fremefter
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6445 Intensiv grundkval. - Redder

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 grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 

28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

01-07-2010 og fremefter

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

uger undervisning, § 16 på baggrund af mindst 4 ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. 

For elever der har været til prøve efter Trafikstyrelsens regler jf. § 15 og § 16, erstattes fagets prøver af disse.

01-07-2010 og fremefter

6465 Internationale forhold og branchekendskab

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 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.

01-07-2010 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.

01-07-2010 og fremefter

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

og det faglige udvalg.

01-07-2010 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.

01-07-2010 og fremefter

11457 Ambulanceassistent

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til love og bekendtgørelser, der danner grundlag for ambulancetjenesten i Danmark. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til vejledning og undervisningslære. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan indhente relevante informationer, og kan vurdere informationernes validitet. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har indsigt i sociale/samfundsfaglige forhold omkring fremmede kulturer og miljøer i forhold til arbejdet som 

ambulanceassistent.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til dokumentation, kvalitetssikring og akkreditering (Den Danske Kvalitetsmodel) samt lovgivning inden 

for sundhedsområdet.

01-08-2015 og fremefter
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 6 Eleven kan indgå i et tværfagligt samarbejde og i den forbindelse kommunikere hensigtsmæssigt. 01-08-2015 og fremefter

11467 Ambulanceteknik

Avanceret

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) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår grundlæggende kendskab til ambulancens udstyr. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan ud fra kendskab til ambulancehygiejne rengøre og vedligeholde ambulancens udstyr. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlag af valg af den ergonomisk og sikkerhedsmæssigt mest hensigtsmæssige arbejdsstilling eller 

-bevægelse udføre arbejdsfunktioner ved brug af ambulancens udstyr.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader gennem et teoretisk og praktisk kendskab til 

arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde.

01-08-2015 og fremefter

11471 Frigøringsteknik

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 på baggrund af indsigt i gældende regelsæt under indsats foretage dimensionering og deltage i frigørelse af 

fastklemte i forskellige samfærdselsmidler.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår indsigt i, hvordan man under arbejdets udførelse overordnet set tager hensyn til patientens tarv og på kortest 

mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og 

i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj.

01-08-2015 og fremefter

11475 Redningsarbejde for ambulanceførere

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 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og på grundlag af gældende lovgivning, indgå i korrekt samarbejde med andre 

aktører om normalt forekommende redningsopgaver knyttet til redderens arbejde i ambulancetjenesten.

01-08-2015 og fremefter
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11492 Ambulance klinik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

10,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

10,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om anatomi og fysiologi i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sin viden om patofysiologi, observationsteknikker samt klinisk vurdering i jobmæssige 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende sin viden om infektionspatologi og mikrobiologi i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til farmakologi og lægemiddellov samt medicinhåndtering - herunder ansvars- og kompetencefordeling. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende sin viden om psykiatriske sygdomsbilleder - herunder samarbejde med øvrige aktører - i jobmæssige 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende sin viden om obstetrik og gynækologi i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende sin viden om gerontologi og geriatri i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan anvende sin viden om pædiatri i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

11493 Traumatologi og simulation

Avanceret

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) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om prioritering efter ABCDE principper. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sin viden om håndtering af luftveje på traumepatienter. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende sin viden om optagning og eventuel immobilisering af traumepatienten. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden om avanceret genoplivning. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til kinematik ¿ herunder følgevirkninger og skadestyper samt shock, væskebehandling og 

iltbehandling.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven får kendskab til særlige patientgrupper - herunder børn, ældre og gravide. 01-08-2015 og fremefter

14816 Faglig kombinering

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,2 ugerVarighed:

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

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

 1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre anvende og kombinere kompetencer opnået i uddannelsens skolefag 

og praktikmål i en ambulancefaglig kontekst.Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre anvende og kombinere 

kompetencer opnået i uddannelsens skolefag og praktikmål i en ambulancefaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

15397 Faglig specialisering for ambulanceassistent

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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 speciale ambulanceassistent.

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 redderfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter
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Elevtypesamling: EUV1

Fag fælles for hovedforløb

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

Øvrige

5450 Kørsel med udrykningskøretøjer

Rutineret

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, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre udrykningskørsel, på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om 

udrykningskørsel.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven opnår indsigt i teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold, der er forbundet med 

udrykningskørsel.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven opnår rutine i udrykningskørsel gennem praktiske øvelser i køreteknik på et køreteknisk anlæg godkendt af 

Færdselsstyrelsen. Den praktiske kørsel omfattende tør og glat langbane, tør behændighedsbane samt kørsel på glat bakke, 

udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt opståede situationer med anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og 

afværgeteknik.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan efterleve principperne om korrekt og effektiv fremkørsel til skadestedet, kan foretage korrekt placering af 

køretøjet i forhold til skadestedets organisering samt foretage transport fra skadested til sygehus med patient i bårerum, 

såvel med som uden eskorte.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven opnår indsigt i gængse stressfaktorer under udrykningskørsel. 01-07-2008 og fremefter

 6 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

5476 Køreuddannelse, kategori B-ep

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,8 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag, som fører af køretøj til erhvervsmæssig personbefordring og har 

erhvervet kørekort til kategori B/erhverv, jf. Justitsministeriets regler.

13-04-2010 og fremefter

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

6459 Køreuddannelse kat. B til gods

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  Faget skal bestås 22-06-2010 og fremefter

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

B, jf. gældende myndighedskrav.

22-06-2010 og fremefter

9455 Grunduddannelse Indsats (brand)

Rutineret

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 har Grunduddannelse Indsats efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i 

redningsberedskabet.

01-07-2011 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2011 og fremefter
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11435 Patientbefordring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i generelle teorier om forskellige handicaps, sygdomme og aldersbetingede 

adfærdsmønstre, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers udstyr beregnet til 

transport af handicappede og anvende korrekt løfte- og bæreteknik.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan yde skånsom og støttende hjælp med udgangspunkt i patientens muligheder, behov og begrænsninger. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre komfortabel personbefordring i køretøjer 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan yde hjælp ved ind- og udstigning af køretøjet og kan tillige forud og under transporten etablere den størst mulige 

sikkerhed i køretøjet.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan reagere hensigtsmæssigt og efter gældende regler i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, herunder 

foretage alarmering og anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven opnår yderligere rutine i udførelse af førstehjælp i tilfælde af pludselig opstået sygdom eller ulykke. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan betjene trappemaskiner og kan kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til 

deres specielle fysiske og psykiske situation.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, gennem kendskab til gældende lovgivning i forhold til befordring af liggende 

patienter samt journalisering og registrering af persondata, anvende korrekt løfte-/bæreteknik i forbindelse med håndtering 

af liggende patienter, gennemføre befordring i køretøj, udføre radiokommunikation og yde omsorg i forhold til bestemte 

sygdomskategorier, herunder anvendelse af støttende iltbehandling til i forvejen kendte, ikke-akutte sygdomme.

01-08-2015 og fremefter

11440 Skadestedslære

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 færdes på et skadested og indgå i korrekt samarbejde med politi, sygehusvæsen samt anden offentlig 

myndighed.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan give korrekte tilbagemeldinger, der sikrer en rigtig og tilstrækkelig hjælpeassistance ud fra en vurdering af 

forskellige ulykkestyper og deres omfang.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt iværksætte den nødvendige sikring af ambulancepersonalet, skadestedet, tilskuere og 

tilskadekomne, dersom det er muligt ved hjælp af det udstyr, der er i ambulancen.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende elementære regler for radiokommunikation, og får kendskab til relevant kommunikationsudstyr. 01-08-2015 og fremefter

32898 Køreuddannelse, kategori C

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

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.

01-07-2008 og fremefter

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

Fag på specialet/trinnet Autohjælp

AMU-mål

40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

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 På baggrund af viden om, hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har betydning for det 

psykiske arbejdsmiljø, kan deltageren medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads.

01-05-2015 og fremefter

 2 Der lægges vægt på, at deltageren kan indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger 

og materiale fra f.

01-05-2015 og fremefter

 3 eks. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 01-05-2015 og fremefter

40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job

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 medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden 

om risikofaktorer.

01-05-2015 og fremefter

 2 Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f. 01-05-2015 og fremefter

 3 eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af 

arbejdsmiljøet.

01-05-2015 og fremefter

 4 Eleven kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f. 01-05-2015 og fremefter

 5 eks. fra Arbejdstilsynet og BAR. 01-05-2015 og fremefter

40880 Autohjælp, ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre autohjælp på køretøjer med brændstoføkonomisk opbygning og med indbygget avanceret teknologi og 

sikkerhedsudstyr samt på køretøjer, der fremføres med hel eller delvis el-drift.

01-11-2013 og fremefter

 2      Arbejdet omfatter starthjælp, fejlfinding, mindre nødreparationer på forskellige køretøjers motortyper og deres tilhørende 

systemer, herunder bremse-, køle-, brændstof-, el- samt smøre- og transmissionssystemer.

01-11-2013 og fremefter

 3      Eleven kan vejlede kunder og udføre planlægning på og sikring af arbejdsstedet, herunder foretage visitering til 

opgaven, mindre reparationer af køretøjet på stedet eller bugsering til værksted.

01-11-2013 og fremefter

42595 Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren skal kunne gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med gældende AT krav om brug af 

faldsikring.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren skal kunne betjene og vedligeholde diverse værnemidler jævnfør gældende krav og standarder. 14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren skal kunne gennemføre egen evakuering. 14-05-2007 og fremefter

 4 Deltageren skal kunne gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, 

skorstene, broer, kraner og diverse gittermastkonstruktioner.

14-05-2007 og fremefter

 5 Deltageren skal kunne gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige 

eller umulige.

14-05-2007 og fremefter

43944 Kystredning - bådtjeneste

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og 

farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats.

01-02-2015 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning, 

nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening.

01-02-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre 

eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til 

søs.

01-02-2015 og fremefter

43948 Dyreredning - større dyr

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.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om dyres anatomi, fysiologi, adfærd udføre redning af 

større dyr. Arbejdet omfatter læsning, transport og behandling af dyr under hensyntagen til forekommende skader samt 

dyrets fysiske og psykiske tilstand, udføre flytning af større dyr i forskellige staldtyper, udfri større dyr fra 

gyllanlæg/brønde mv. benytte dyresele på heste og køer til redning fra grøft eller kanal, beregne stropbelastninger og 

ankerværdi ved brug af vinkeltræk. Arbejdet omfatter nødaflivning af større dyr ved brug af boltpistol, anvendelse af 

relevant dyreredningsudstyr samt korrekt anvendelse af åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr.

14-05-2007 og fremefter

44437 Frigørelsesteknik - Specialopgaver

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af 

fastklemte eller indespærrede.

01-07-2011 og fremefter

 2  Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele, 

udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, 

udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, 

fx valser, ruller, hjul mv.

01-07-2011 og fremefter

 3  Arbejdet udføres under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter 

skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt 

samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse 

nødflytning), for at sikre liv og førlighed.

01-07-2011 og fremefter

 4   Endelig kan deltageren løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt 

kommunikere evt.

01-07-2011 og fremefter

 5  ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats. 01-07-2011 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i 

komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige 

arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter
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44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske 

og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med 

anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter

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

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
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47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle 

normalt forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf.

01-07-2013 og fremefter

 2  Arbejdstilsynets retningslinjer for førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser, og kan udføre varierede 

opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv.

01-07-2013 og fremefter

 3  samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft. 01-07-2013 og fremefter

 4   Eleven kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr 

(eksempelvis læssegrab) og dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler/selv betjene kranen efter håndsignaler fra 

tredjemand samt kommunikere via radio.

01-07-2013 og fremefter

 5  Eleven kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, 

anmeldelse og kranjournal mv.

01-07-2013 og fremefter

47614 Bjærgning og bugsering af storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

47616 Suppleringsuddannelse storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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47742 Koordinering og instruktionsteknik - bjærgning

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

47793 Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Afsluttende prøve

2255 Afsl.prv: Redderuddannelsen, Autohjælp

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Redder, Autohjælp 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål
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16569 Komp-mål, Autohjælp

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 udføre grundlæggende indsats ved brand, jf. gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan indgå i redningsberedskabet på et skadested. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan føre redningskøretøj under udrykning. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan udføre befordring af bevægelseshæmmede, siddende og liggende patientbefordring i køretøjer over og under 

3.500 kg, og erhverve kørekort til kategori B, B-erhverv og C samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. 

Trafikstyrelsens regler.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for jobområdet. 01-07-2015 og fremefter

 8 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag niveau F, 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 udføre almindelig autohjælp og bugsering samt erhverve kørekort til kategori C/E. 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan udføre almindelig bjærgning og bugsering af store køretøjer. 01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan foretage den nødvendige vedligeholdelse af køretøjer til erhvervsmæssig transport ved autohjælp og bugsering. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

5216 Køreuddannelse, kategori D-ep

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 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 D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori 

D-ep, jf. gældende myndighedskrav.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

5448 Grundlæggende Redning

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på grundlag af indsigt i gældende lovgivning, udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved 

redningsarbejde før, under og efter indsats.

01-07-2008 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening og vedligeholdelse af redningsvognen og dens hydraulisk-, skærende-, pneumatisk-, elektriske 

værktøj og udstyr, afdækning og afstivning, anvendelse af værnemidler under redningsarbejde i højde, transport og/eller 

nødaflivning af syge/tilskadekomne mindre dyr.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan anvende og vedligeholde kædesav og foretage almindelig vandskadebekæmpelse. 01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke ved planlægning af de nødvendige sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag ved indsats i forbindelse 

med uheld, hvor farlige stoffer indgår.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke ved afhjælpning af psykiske påvirkninger hos tilskadekomne, udføre radiokommunikation efter 

gældende forskrifter under indsats og på grundlag af en etisk korrekt optræden, sikre egen, tilskadekomne, pårørende og 

tilskueres sikkerhed, samt fysiske og psykiske tilstand.

01-07-2008 og fremefter

5455 Internationale forhold og branchekendskab

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 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.

01-07-2008 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.

01-07-2008 og fremefter

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

og det faglige udvalg.

01-07-2008 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.

01-07-2008 og fremefter

5458 Funktionsuddannelse Indsats (brand)

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har funktionsuddannelsen Indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte 

uddannelser i redningsberedskabet.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven tildeles merit for myndighedens bestemmelser om erhvervet førstehjælp, 17 timers fællesuddannelse samt 

håndtering af tilskadekomne, da disse fagområder er dækket gennem område- og specialefag i redderuddannelsen.

01-07-2008 og fremefter
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11445 Grundlæggende autohjælp

Rutineret

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 viden om køretøjets opbygning udføre almindelig autohjælp. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan lokalisere og udskifte kølerslanger, ventilatorrem, efterfylde og udlufte kølesystemet, samt udmåle og påfylde 

kølervæske.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udskifte olie, oliefilter og olieindikator. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan identificere brændstofsystemets enkelte komponenter på såvel benzindrevne som dieseldrevne biler, samt 

kunne udlufte dieselanlæg.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan identificere og afhjælpe fejl på/udskiftning af tændrør, tændingsanlæg og tændledninger. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan identificere og afhjælpe fejl på/udskiftning af lygter/pærer, akkumulator, kabler og anhængerstik. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan udføre korrekt starthjælp på henholdsvis 12 og 24 volts biler ved henholdsvis parallel- og serieforbindelser. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan udføre systematisk fejlfinding, samt afhjælpe disse fejl med simpelt værktøj. 01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan vurdere arbejdsopgavers farlighed i forhold til autohjælpsmandskabets arbejdsmiljø, samt træffe de nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger for at undgå arbejdsskader.

01-08-2015 og fremefter

11447 Grundlæggende bjærgning

Rutineret

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 matematisk/fysisk teori om beregning, skæring, taljer, vinkeltræk og anvendelse af 

bjærgningstabeller, udføre arbejde med og vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL på op til og med 10 tons og 

anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr. Arbejdet omfatter anhugning af simple bjærgningsobjekter, løsning af 

bremser under forskellige forudsætninger, bjærgning i mørke under hensyntagen til egen og andres sikkerhed samt kørsel i 

terræn.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan deltage i bjærgning på offentlig vej under hensyntagen til de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og ved brug 

af tegngivning og elektroniske signalmidler.

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

 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

15396 Faglig specialisering for autohjælp

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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 speciale autohjælp.

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 redderfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

33060 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 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.

01-07-2008 og fremefter

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

Fag på specialet/trinnet Ambulanceassistent

Det faglige udvalg har ikke udarbejdet standardiserede forløb for speciale ambulanceassistent. Skolerne skal derfor afkorte skoleundervisningen med mindst 10 % 

således at skoleundervisningen maksimalt udgør 37,8 uger.

Grundfag:

10802 Biologi

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder  (01-08-2015)

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Delkarakter.

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forklare og anvende enkel biologisk viden i forbindelse med praktisk arbejde i relation til elevens 

uddannelsesområde og hverdag

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan udføre simple biologiske undersøgelser eller forsøg og begrunde dette arbejde med udgangspunkt i 

grundlæggende biologisk viden eller tankegang.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og præsentere sit arbejde vedrørende biologiske emner. 01-10-2014 og fremefter

10821 Psykologi

F

Grundfag

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.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan iagttage basale psykologiske forhold og under vejledning identificere begreber og tankegange, der vedrører det 

enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller 

erhverv.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven er bevidst om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning, med udgangspunkt i eksempler med 

erhvervsfaglig relevans.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan registrere og under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og 

adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksemple.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven bevidst om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn, social og kulturel baggrund, herunder situations- og 

rollebestemt kommunikation i kendte situationer.

01-10-2014 og fremefter

AMU-mål

40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

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 På baggrund af viden om, hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har betydning for det 

psykiske arbejdsmiljø, kan deltageren medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads.

01-05-2015 og fremefter

 2 Der lægges vægt på, at deltageren kan indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger 

og materiale fra f.

01-05-2015 og fremefter

 3 eks. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 01-05-2015 og fremefter
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40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job

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 medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden 

om risikofaktorer.

01-05-2015 og fremefter

 2 Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f. 01-05-2015 og fremefter

 3 eks. ved brug af APV og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af 

arbejdsmiljøet.

01-05-2015 og fremefter

 4 Eleven kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f. 01-05-2015 og fremefter

 5 eks. fra Arbejdstilsynet og BAR. 01-05-2015 og fremefter

42595 Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren skal kunne gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med gældende AT krav om brug af 

faldsikring.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren skal kunne betjene og vedligeholde diverse værnemidler jævnfør gældende krav og standarder. 14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren skal kunne gennemføre egen evakuering. 14-05-2007 og fremefter

 4 Deltageren skal kunne gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, 

skorstene, broer, kraner og diverse gittermastkonstruktioner.

14-05-2007 og fremefter

 5 Deltageren skal kunne gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige 

eller umulige.

14-05-2007 og fremefter

43736 Redder - håndtering af psykisk sårbare patienter

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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43739 Psykiske krisesituationer - redningspersonel

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

43944 Kystredning - bådtjeneste

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og 

farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats.

01-02-2015 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning, 

nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening.

01-02-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre 

eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til 

søs.

01-02-2015 og fremefter

43948 Dyreredning - større dyr

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.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om dyres anatomi, fysiologi, adfærd udføre redning af 

større dyr. Arbejdet omfatter læsning, transport og behandling af dyr under hensyntagen til forekommende skader samt 

dyrets fysiske og psykiske tilstand, udføre flytning af større dyr i forskellige staldtyper, udfri større dyr fra 

gyllanlæg/brønde mv. benytte dyresele på heste og køer til redning fra grøft eller kanal, beregne stropbelastninger og 

ankerværdi ved brug af vinkeltræk. Arbejdet omfatter nødaflivning af større dyr ved brug af boltpistol, anvendelse af 

relevant dyreredningsudstyr samt korrekt anvendelse af åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr.

14-05-2007 og fremefter
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44437 Frigørelsesteknik - Specialopgaver

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af 

fastklemte eller indespærrede.

01-07-2011 og fremefter

 2  Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele, 

udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, 

udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, 

fx valser, ruller, hjul mv.

01-07-2011 og fremefter

 3  Arbejdet udføres under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter 

skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt 

samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse 

nødflytning), for at sikre liv og førlighed.

01-07-2011 og fremefter

 4   Endelig kan deltageren løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt 

kommunikere evt.

01-07-2011 og fremefter

 5  ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats. 01-07-2011 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i 

komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige 

arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

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 Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske 

og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med 

anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter
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 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter

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

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

47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle 

normalt forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf.

01-07-2013 og fremefter

 2  Arbejdstilsynets retningslinjer for førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser, og kan udføre varierede 

opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv.

01-07-2013 og fremefter
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 3  samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft. 01-07-2013 og fremefter

 4   Eleven kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr 

(eksempelvis læssegrab) og dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler/selv betjene kranen efter håndsignaler fra 

tredjemand samt kommunikere via radio.

01-07-2013 og fremefter

 5  Eleven kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, 

anmeldelse og kranjournal mv.

01-07-2013 og fremefter

47614 Bjærgning og bugsering af storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

47616 Suppleringsuddannelse storvogn

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

47793 Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer

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)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Afsluttende prøve
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2256 Afsl.prv: Redderuddannelsen, Ambulanceassistent

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Redder, Ambulanceassistent 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål

16608 Komp-mål, Ambulanceassistent

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 udføre grundlæggende indsats ved brand, jf. gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan indgå i redningsberedskabet på et skadested. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan føre redningskøretøj under udrykning. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan udføre befordring af bevægelseshæmmede, siddende og liggende patientbefordring i køretøjer over og under 

3.500 kg, og erhverve kørekort til kategori B, B-erhverv og C samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. 

Trafikstyrelsens regler.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for jobområdet. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag niveau F, 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 varetage funktionen som ambulanceassistent, jf. gældende love og regler. 01-08-2015 og fremefter

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

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

 13 even 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 foretage den nødvendige vedligeholdelse og rengøring af køretøjer og udstyr til erhvervsmæssig transport i 

ambulancetjenesten.

01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan indgå i samarbejdet om anvendelse af relevante kvalitetsstyringssystemer inden for jobområdet. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige
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5458 Funktionsuddannelse Indsats (brand)

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har funktionsuddannelsen Indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte 

uddannelser i redningsberedskabet.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven tildeles merit for myndighedens bestemmelser om erhvervet førstehjælp, 17 timers fællesuddannelse samt 

håndtering af tilskadekomne, da disse fagområder er dækket gennem område- og specialefag i redderuddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

5459 Behandlingsindsats på krigsskuepladser

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan gennem teori om medicinsk dokumentation, telemedicin under primitive forhold, sårbalistik, brandsår og 

psykiske lidelser, udføre præhospital indsats i et CBRN miljø.

01-07-2008 og fremefter

 2 Deltageren behersker ABCDE: 01-07-2008 og fremefter

 3 - Airway - Avanceret fri luftveje (tuber og diverse masker). 01-07-2008 og fremefter

 4 - Breathing - nødaflastning af trykpneumothorax, 01-07-2008 og fremefter

 5 - Circulation - Blast skader, Avanceret blodstandsning (HemCon og knebelspres), Intraossøs infusion og smertebehandling. 01-07-2008 og fremefter

 6 - Disability - frigørelse af fastklemt uden læge til stede og principper for immobilisering på kamppladsen. 01-07-2008 og fremefter

 7 - Exposition - hypotermi. 01-07-2008 og fremefter

6445 Intensiv grundkval. - Redder

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 grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 

28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

01-07-2010 og fremefter

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

uger undervisning, § 16 på baggrund af mindst 4 ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. 

For elever der har været til prøve efter Trafikstyrelsens regler jf. § 15 og § 16, erstattes fagets prøver af disse.

01-07-2010 og fremefter
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6465 Internationale forhold og branchekendskab

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 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.

01-07-2010 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.

01-07-2010 og fremefter

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

og det faglige udvalg.

01-07-2010 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.

01-07-2010 og fremefter

11457 Ambulanceassistent

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til love og bekendtgørelser, der danner grundlag for ambulancetjenesten i Danmark. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til vejledning og undervisningslære. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan indhente relevante informationer, og kan vurdere informationernes validitet. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har indsigt i sociale/samfundsfaglige forhold omkring fremmede kulturer og miljøer i forhold til arbejdet som 

ambulanceassistent.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til dokumentation, kvalitetssikring og akkreditering (Den Danske Kvalitetsmodel) samt lovgivning inden 

for sundhedsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan indgå i et tværfagligt samarbejde og i den forbindelse kommunikere hensigtsmæssigt. 01-08-2015 og fremefter

11467 Ambulanceteknik

Avanceret

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) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår grundlæggende kendskab til ambulancens udstyr. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan ud fra kendskab til ambulancehygiejne rengøre og vedligeholde ambulancens udstyr. 01-08-2015 og fremefter
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 3 Eleven kan på grundlag af valg af den ergonomisk og sikkerhedsmæssigt mest hensigtsmæssige arbejdsstilling eller 

-bevægelse udføre arbejdsfunktioner ved brug af ambulancens udstyr.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader gennem et teoretisk og praktisk kendskab til 

arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde.

01-08-2015 og fremefter

11471 Frigøringsteknik

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 på baggrund af indsigt i gældende regelsæt under indsats foretage dimensionering og deltage i frigørelse af 

fastklemte i forskellige samfærdselsmidler.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår indsigt i, hvordan man under arbejdets udførelse overordnet set tager hensyn til patientens tarv og på kortest 

mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og 

i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj.

01-08-2015 og fremefter

11475 Redningsarbejde for ambulanceførere

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 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og på grundlag af gældende lovgivning, indgå i korrekt samarbejde med andre 

aktører om normalt forekommende redningsopgaver knyttet til redderens arbejde i ambulancetjenesten.

01-08-2015 og fremefter

11492 Ambulance klinik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

10,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

10,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om anatomi og fysiologi i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sin viden om patofysiologi, observationsteknikker samt klinisk vurdering i jobmæssige 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende sin viden om infektionspatologi og mikrobiologi i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til farmakologi og lægemiddellov samt medicinhåndtering - herunder ansvars- og kompetencefordeling. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende sin viden om psykiatriske sygdomsbilleder - herunder samarbejde med øvrige aktører - i jobmæssige 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan anvende sin viden om obstetrik og gynækologi i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende sin viden om gerontologi og geriatri i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter



Udskrevet den 28-08-2015

Side 86 af 87Uddannelsesordning for 1570 Redder (version 9)

1570 Redderuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

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

 8 Eleven kan anvende sin viden om pædiatri i jobmæssige sammenhænge. 01-08-2015 og fremefter

11493 Traumatologi og simulation

Avanceret

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) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om prioritering efter ABCDE principper. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende sin viden om håndtering af luftveje på traumepatienter. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende sin viden om optagning og eventuel immobilisering af traumepatienten. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden om avanceret genoplivning. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til kinematik ¿ herunder følgevirkninger og skadestyper samt shock, væskebehandling og 

iltbehandling.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven får kendskab til særlige patientgrupper - herunder børn, ældre og gravide. 01-08-2015 og fremefter

14816 Faglig kombinering

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre anvende og kombinere kompetencer opnået i uddannelsens skolefag 

og praktikmål i en ambulancefaglig kontekst.Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre anvende og kombinere 

kompetencer opnået i uddannelsens skolefag og praktikmål i en ambulancefaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

15397 Faglig specialisering for ambulanceassistent

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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 speciale ambulanceassistent.

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 redderfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter
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