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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

Elevtypesamling: Ungdom og EUV3

Fag fælles for hovedforløb

Der skal vælges enten Engelsk nr. 10806 eller Tysk nr. 10827

Grundfag:

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og 

synonymer.

01-10-2014 og fremefter

 14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 01-10-2014 og fremefter

 15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

 16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

10815 Informationsteknologi

E

Grundfag

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, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende informationsteknologi til at udføre brancherelevante opgaver. 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder ved design og produktion af trykt, digital og 

web-baseret kommunikation.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan anvende nye programmer og brugerflader ud fra eksisterende færdigheder og viden. 01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udføre optimeret informationssøgning og gennemføre analyse og vurdering. 01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan kan anvende de generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan forholde sig til relevant datalovgivning, som er gældende for individ, virksomhed og samfund. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan diskutere fordele og ulemper ved anvendelse af brancherelaterede informationsteknologiske systemer og 

arbejdsprocesser .

01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan forholde sig skriftligt og mundtligt til grundlæggende brancherelevante, informationsteknologiske 

problemstillinger.

01-10-2014 og fremefter

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
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og 

synonymer.

01-10-2014 og fremefter

 14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 01-10-2014 og fremefter

 15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

 16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

Praktikmål



Udskrevet den 28-08-2015

Side 4 af 46Uddannelsesordning for 1535 Togklargøringsuddannelsen (version 4)

1535 Togklargøringuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

4780 Introduktion til virksomheden

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan under instruktion udføre simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

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

arbejdsmiljømæssige forhold.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen. 01-07-2008 og fremefter

14583 Færden på og ved jernbanen

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 færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed på en sådan måde, at der ikke er fare for 

hverken egen sikkerhed eller andres.

01-08-2015 og fremefter

14584 Infrastruktur 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 anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i 

Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomo-tivførere. Kompetencerne er udmøntet i 

følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens 

Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 9 - Lokalkendskab, som indeholder følgende kompetencer: Lokalkendskab herunder køre-strøm, overkørsler, 

togkontrolanlæg, evt. omstillingsanlæg.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven anvender lokomotivførercertifikat inden for infrastruktur i henhold til Trafikstyrelsens be-kendtgørelse § 30 - 34 på 

baggrund af kompetencekravene i bilag 2, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og 

certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelses-udvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

14585 Grundlæggende jernbanekendskab

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 anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af 

§ 27 - 29 samt bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere, og som 

er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens 

Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Tra-fikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

14589 Grundlæggende togklargøring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører, i den udstrækning de indgår i jobområdet, vedligeholdelsesopgaver f.eks. kompo-nentudskiftning, 

apteringsopgaver, rengøring, eftersyn (ikke sikkerhedsbærende eftersyn), toilet - diesel - vand m.m.

01-08-2015 og fremefter

14590 Infrastruktur 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 anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i 

Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomo-tivførere. Kompetencerne er udmøntet i 

følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens 

Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 5 - områder der ikke er omfattet af sikringsanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Personalets kompetencer, 

sporskifters funktioner og betjening, signaler og mærker, rangeringens gennemførelse, klargøring af materiel til rangering 

herunder bremsetest, henstilling af køretøjer, hændelser og uheld.

01-08-2015 og fremefter

 3 Modul 6  - rangering i områder der er omfattet af sikringsanlæg , som indeholder følgende kompeten-cer:. Personalets 

kompetencer, stationen, sikkerhedsmeldinger, sporskiftets funktion og betjening, signal og mærker, stationssikringsanlæg, 

rangeringens gennemførelse, henstilling af køretøjer.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

14592 Teknik inden for togklargøring

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 anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i 

Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i 

følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens 

Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 17 - Opbygning og indretning af jernbaneanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Traktionssystemer, 

transmission, elektriske systemer, trykluftsystemer, styresystemer, bremser.

01-08-2015 og fremefter

14594 Litrakendskab

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 anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i 

Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i 

følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens 

Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 18 - Generel kendskab til specifik litra, som indeholder følgende kompetencer: Klargøring til kørsel, bremser, kørsel, 

uregelmæssigheder og fejl også under kørsel, parkring og henstilling, evt. el-sikkerhed.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven anvender lokomotivførercertifikat inden for litra i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse § 30 - 34 på baggrund 

af kompetencekravene i bilag 3, som er udmøntet i Branchenorm for lokomo-tivførerlicens- og certifikatuddannelser, 

udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

14621 Konflikthåndtering og kundeservice i togklargøring

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 anvender saglig og serviceorienteret adfærd. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven anvender virksomhedens firmapolitik og procedure i forhold til kundeservice og konflikter. 01-08-2015 og fremefter



Udskrevet den 28-08-2015

Side 7 af 46Uddannelsesordning for 1535 Togklargøringsuddannelsen (version 4)

1535 Togklargøringuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

14622 Sundhed i togklargøring (ergonomi, skiftehold mm.)

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 anvender sin viden om sundhed og stress i sin hverdag. 01-08-2015 og fremefter

14623 IT - kommunikation og dokumentation

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 anvender relevant it-teknologi i forbindelse med virksomhedens kommunikations- og doku-mentationsopgaver. 01-08-2015 og fremefter

14624 Kørsel i person- eller varebil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører kørsel i køretøjer hørende til kategori B, i den udstrækning, det indgår i virksomhedens normale 

arbejdsområder og i elevens uddannelsesplan.

01-08-2015 og fremefter

Øvrige

5420 Færden i spor

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

 1 Eleven kan færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed, således at der ikke er fare for hverken egen 

person eller andre.

01-07-2008 og fremefter

5428 Internationale forhold og branchekendskab, togklar

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 egne 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 får eleven 

indsigt i: 1. erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 2. arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, 

der afviger fra danske forhold og andre særegne kulturforhold.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens 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

11969 Grundlæggende togklargøring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får grundlæggende kompetencer inden for vedligeholdelsesopgaver f.eks. komponentudskiftning, apteringsopgaver, 

rengøring, eftersyn (ikke sikkerhedsbærende eftersyn), toilet , diesel , vand m.m.

01-08-2015 og fremefter

11970 Infrastrukturuddannelse 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 5 - områder der ikke er omfattet sikringsanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Personalets kompetencer, 

sporskifters funktioner og betjening, signaler og mærker, rangeringens gennemførelse, klargøring af materiel til rangering 

herunder bremsetest, henstilling af køretøjer, hændelser og uheld.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

 3 Modul 6 - rangering i områder der er omfattet af sikringsanlæg , som indeholder følgende kompetencer:. Personalets 

kompetencer, stationen, sikkerhedsmeldinger, sporskiftets funktion og betjening, signal og mærker, stationssikringsanlæg, 

rangeringens gennemførelse, henstilling af køretøjer.

01-08-2015 og fremefter

11979 Certifikat i Infrastruktur

Uden niveau

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) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 9 - Lokalkendskab, som indeholder følgende kompetencer: Lokalkendskab herunder kørestrøm, overkørsler, 

togkontrolanlæg, evt. omstillingsanlæg.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven opnår lokomotivførercertifikat inden for infrastruktur i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse § 30 - 34 på 

baggrund af kompetencekravene i bilag 2, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og 

certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

11980 Teknik for togklargørere (Vognlære m.m.)

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 17 - Opbygning og indretning af jernbaneanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Traktionssystemer, 

transmission, elektriske systemer, trykluftsystemer, styresystemer, bremser.

01-08-2015 og fremefter

12031 Certifikat, Litra

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) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 18 - Generel kendskab til specifik litra, som indeholder følgende kompetencer: Klargøring til kørsel, bremser, kørsel, 

uregelmæssigheder og fejl også under kørsel, parkring og henstilling, evt. el-sikkerhed.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven opnår lokomotivførercertifikat inden for litra i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse § 30 - 34 på baggrund af 

kompetencekravene i bilag 3, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet 

af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

12044 Konflikthåndtering og kundeservice i togklargøring

Rutineret

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan skelne mellem saglig og serviceorienteret adfærd, og mellem konfliktdæmpende og konfliktfremmende adfærd 

(effektiv- og ineffektiv kommunikation).

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende værktøjer til afværgelse af situationer, der ved en forkert eller uhensigtsmæssig adfærd, kan optrappe 

en tilspidset situation til en egentlig konflikt.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan skelne mellem forskellige kundeadfærdsmønstre, der hver især kræver forskellig opmærksomhed og 

serviceniveau.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den 

kompetence vedkommende er tildelt.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan som firmaansat, hvor der findes en procedure ved konflikter/vold anvende denne i overensstemmelse med 

reglerne.

01-08-2015 og fremefter

12045 Sundhed i togklargøring (ergonomi, skiftehold mm.)

Rutineret

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) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden med specielt 

fokus på skifteholdsarbejde.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan reagere mod uhensigtsmæssigt stress. 01-08-2015 og fremefter

12063 Kørekort B i togklargøring

Uden niveau

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) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

12067 Almen togklargøring

Rutineret

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) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til arbejdsfunktioner, der findes inden for jernbanedrift 01-08-2015 og fremefter

14629 Lokomotivførerlicens

Uden niveau

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) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 

11/10/2011 om certificering af lokomotivførere.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår lokomotivførerlicens i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse § 27 - 29 på baggrund af 

kompetencekravene i bilag 1, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet 

af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

15505 Faglig specialisering inden for togklargøring

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) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

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

som er omfattet af elevens speciale inden for togklargøringsuddannelsen.

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 jernbanefaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Klargøring og rangering af persontog
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

Afsluttende prøve

15408 Afsl.prv Klargøring og rangering af persontog

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Praktikmål

14597 Branchespecifik IT inden for persontog

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 anvender branchespecifik IT inden for klargøring af persontog herunder indrapportering og registrering af fejl og 

mangler samt graffiti.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven anvender branchespecifik radiokommunikation herunder betjening af rangerradio. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16501 Komp-mål, Klargøring og rangering af persontog

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 færdes selvstændigt på jernbanen i henhold til gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre rangerledelse i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan udføre sit arbejde som togklargører i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan føre køretøjer til kørekort kategori B på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af sundhed, personlig sikkerhed og miljø til brug for aktuelle arbejdsområder i 

erhvervsfaglig sammenhæng.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfagene it og fremmedsprog, niveau F, i jobmæssige og almene 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

 8 Eleven kan opnå forståelse af samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet. 01-08-2015 og fremefter

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

branche samt opnå indblik i muligheder for innovation i branchen.

01-08-2015 og fremefter

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

for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan betjene og køre dieselhydraulisk lokomotiv og/eller togsæt inden for stationsområde i henhold til gældende 

regler, herunder erhverve lokomotivførerlicens samt lokomotivførercertifikat A.

01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan udføre kontrol af persontogsmateriel. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

12037 Branchespecifik IT til persontog

Rutineret

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende branchespecifik IT inden for klargøring af persontog herunder indrapportering og registrering af fejl og 

mangler samt graffiti.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende branchespecifik radiokommunikation herunder betjene rangerradio 01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Klargøring og rangering af godstog

Afsluttende prøve

15450 Afsl.prv Klargøring og rangering af godstog

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Praktikmål

14598 Branchespecifik IT inden for godstog

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven anvender branchespecifik IT inden for klargøring af godstog herunder indrapportering og regi-strering af fejl og 

mangler samt graffiti.

01-08-2015 og fremefter

 2 2. Eleven anvender branchespecifik radiokommunikation herunder betjening af rangerradio. 01-08-2015 og fremefter

14600 Kombiterminal

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører adgangskontrol for gods og udfører arbejdet med indtjekning ud fra sit kendskab til de forskellige typer af 

godsvogne og kombienheder.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven anvender de færdselsregler, sikkerhedsprocedure, og kommunikationsvej, der findes på en kombiterminal 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven anvender bestemmelserne i RIV vedrørende kontrol af godsvogne, strækningsklasser, kontrol af UT (usædvanlige 

transporter), overlæsning og skævlæsning, mangler ved presenning samt rappor-terer fejl og mangler.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven anvender toldregler i forhold til jobfunktionen. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven anvender sit kendskab til profilmål for godstog. 01-08-2015 og fremefter

14614 RiD

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 anvender RID til at finde et stofs klassificering, herunder UN nr., fareklasse, emballagegruppe (pakkegruppe). 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven anvender RID´s bestemmelser ved kontrol af fragtbreve/dokumenter og afgøre om de i fragtbrevet anførte 

oplysninger er rigtige.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven anvender RID til at kontrollere specifikke transportbestemmelser, herunder sammenlæsning af stykgods og 

vognladninger.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven anvender RID til at kontrollere oplysningerne i fragtbrevet og til at kontrollere om faresedler og afmærkning af 

jernbanevogne/-tankvogne er korrekte.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven udfører korrekt kontrol og forbereder afsendelse af farligt gods efter gældende regler 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven anvender sit kendskab til risiciene ved farligt gods og kan alarmere i henhold til alarmeringsinstrukserne i tilfælde af 

uheld/udslip.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven udfører, i samarbejde med togklargøringspersonale, det fælles 10 punkts checkprogram, der anvendes af 

jernbaneselskaberne til kontrol af forsendelser med farligt gods.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven anvender GTS i forbindelse med transport af farligt gods og orienteres om anvendelsen af andre konventioner ved 

multimodal transport af farligt gods.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

14616 Fagspecifikt tysk inden for gods

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 anvender fagspecifik tysk herunder branchespecifikke begreber og nødvendige sikkerhedsforskrifter, godstyper 

m.m.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16508 Komp-mål, Klargøring og rangering af godstog

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 færdes selvstændigt på jernbanen i henhold til gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre rangerledelse i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan udføre sit arbejde som togklargører i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan føre køretøjer til kørekort kategori B på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af sundhed, personlig sikkerhed og miljø til brug for aktuelle arbejdsområder i 

erhvervsfaglig sammenhæng.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfagene it og fremmedsprog, niveau F, i jobmæssige og almene 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan opnå forståelse af samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet. 01-08-2015 og fremefter

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

branche samt opnå indblik i muligheder for innovation i branchen.

01-08-2015 og fremefter

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

for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan betjene og køre dieselhydraulisk rangerlokomotiv inden for stationsområde i henhold til gældende regler, 

herunder erhverve lokomotivførerlicens samt lokomotivførercertifikat kategori A.

01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan udføre kontrol af godsvognsmateriel. 01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan udføre læssekontrol. 01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster og lastbærere, som 

benyttes i forbindelse med godstransport ad jernbane.

01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan udføre adgangskontrol for gods og kende til de færdselsregler, sikkerhedsprocedurer og kommunikationsveje, 

der findes på en kombiterminal.

01-08-2015 og fremefter

 16 Eleven kan udføre korrekt kontrol og forberede afsendelse af farligt gods efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

5429 RiD

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, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kan anvende RID til at finde et stofs klassificering, herunder UN nr., fareklasse, emballagegruppe (pakkegruppe). 01-07-2008 og fremefter

 2 Kan anvende RID´s bestemmelser ved kontrol af fragtbreve/dokumenter og afgøre om de i fragtbrevet anførte oplysninger 

er rigtige.

01-07-2008 og fremefter

 3 Kan anvende RID til at kontrollere specifikke transportbestemmelser, herunder sammenlæsning af stykgods og 

vognladninger.

01-07-2008 og fremefter

 4 Kan anvende RID til at kontrollere oplysningerne i fragtbrevet og til at kontrollere om faresedler og afmærkning af 

jernbanevogne/-tankvogne er korrekte.

01-07-2008 og fremefter

 5 Kan udføre korrekt kontrol og forberede afsendelse af farligt gods efter gældende regler. 01-07-2008 og fremefter

 6 Har kendskab til risiciene ved farligt gods og kan alarmere i henhold til alarmeringsinstrukserne i tilfælde af uheld/udslip. 01-07-2008 og fremefter

 7 Kan i et samarbejde med togklargøringspersonalet udføre det fælles 10 punkts checkprogram, der anvendes af 

jernbaneselskaberne til kontrol af forsendelser med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

 8 Kan anvende GTS i forbindelse med transport af farligt gods og orienteres om anvendelsen af andre konventioner ved 

multimodal transport af farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

12038 Branchespecifik IT til godstog

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,9 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,9 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende branchespecifik IT inden for klargøring af godstog herunder indrapportering og registrering af fejl og 

mangler samt graffiti.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende branchespecifik radiokommunikation herunder betjene rangerradio 01-08-2015 og fremefter

12039 Kombiterminal godstog

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre adgangskontrol for gods og har det nødvendige kendskab til de forskellige typer af godsvogne og 

kombienheder til at kunne udføre arbejdet med indtjekning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har kendskab til de færdselsregler, sikkerhedsprocedure, og kommunikationsvej, der findes på en kombiterminal. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende bestemmelserne i RIV vedrørende kontrol af godsvogne, strækningsklasser, kontrol af UT 

(usædvanlige transporter), overlæsning og skævlæsning, mangler ved presenning samt kunne rapportere fejl og mangler.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til nødvendige toldregler i forhold til jobfunktionen. 01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

 5 Eleven kan anvende sit kendskab til profilmål for godstog. 01-08-2015 og fremefter

12042 Fagspecifik tysk til godstog

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til fagspecifik tysk med fokus på branchespecifikke begreber herunder nødvendige 

sikkerhedsforskrifter, godstyper m.m.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

Elevtypesamling: EUV 2

Fag fælles for hovedforløb

Der skal vælges enten Engelsk nr. 10806 eller Tysk nr. 10827

Grundfag:

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og 

synonymer.

01-10-2014 og fremefter

 14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 01-10-2014 og fremefter

 15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

 16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

10815 Informationsteknologi

E

Grundfag

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, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende informationsteknologi til at udføre brancherelevante opgaver. 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder ved design og produktion af trykt, digital og 

web-baseret kommunikation.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan anvende nye programmer og brugerflader ud fra eksisterende færdigheder og viden. 01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udføre optimeret informationssøgning og gennemføre analyse og vurdering. 01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan kan anvende de generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan forholde sig til relevant datalovgivning, som er gældende for individ, virksomhed og samfund. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan diskutere fordele og ulemper ved anvendelse af brancherelaterede informationsteknologiske systemer og 

arbejdsprocesser .

01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan forholde sig skriftligt og mundtligt til grundlæggende brancherelevante, informationsteknologiske 

problemstillinger.

01-10-2014 og fremefter

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
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10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og 

synonymer.

01-10-2014 og fremefter

 14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 01-10-2014 og fremefter

 15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

 16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

Praktikmål
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

4780 Introduktion til virksomheden

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan under instruktion udføre simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 01-07-2008 og fremefter

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

arbejdsmiljømæssige forhold.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen. 01-07-2008 og fremefter

14583 Færden på og ved jernbanen

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 færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed på en sådan måde, at der ikke er fare for 

hverken egen sikkerhed eller andres.

01-08-2015 og fremefter

14584 Infrastruktur 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 anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i 

Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomo-tivførere. Kompetencerne er udmøntet i 

følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens 

Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 9 - Lokalkendskab, som indeholder følgende kompetencer: Lokalkendskab herunder køre-strøm, overkørsler, 

togkontrolanlæg, evt. omstillingsanlæg.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven anvender lokomotivførercertifikat inden for infrastruktur i henhold til Trafikstyrelsens be-kendtgørelse § 30 - 34 på 

baggrund af kompetencekravene i bilag 2, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og 

certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelses-udvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

14585 Grundlæggende jernbanekendskab

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 anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af 

§ 27 - 29 samt bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere, og som 

er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens 

Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Tra-fikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

14589 Grundlæggende togklargøring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører, i den udstrækning de indgår i jobområdet, vedligeholdelsesopgaver f.eks. kompo-nentudskiftning, 

apteringsopgaver, rengøring, eftersyn (ikke sikkerhedsbærende eftersyn), toilet - diesel - vand m.m.

01-08-2015 og fremefter

14590 Infrastruktur 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 anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i 

Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomo-tivførere. Kompetencerne er udmøntet i 

følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens 

Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 5 - områder der ikke er omfattet af sikringsanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Personalets kompetencer, 

sporskifters funktioner og betjening, signaler og mærker, rangeringens gennemførelse, klargøring af materiel til rangering 

herunder bremsetest, henstilling af køretøjer, hændelser og uheld.

01-08-2015 og fremefter

 3 Modul 6  - rangering i områder der er omfattet af sikringsanlæg , som indeholder følgende kompeten-cer:. Personalets 

kompetencer, stationen, sikkerhedsmeldinger, sporskiftets funktion og betjening, signal og mærker, stationssikringsanlæg, 

rangeringens gennemførelse, henstilling af køretøjer.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

14592 Teknik inden for togklargøring

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 anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i 

Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i 

følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens 

Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 17 - Opbygning og indretning af jernbaneanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Traktionssystemer, 

transmission, elektriske systemer, trykluftsystemer, styresystemer, bremser.

01-08-2015 og fremefter

14594 Litrakendskab

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 anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i 

Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i 

følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens 

Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 18 - Generel kendskab til specifik litra, som indeholder følgende kompetencer: Klargøring til kørsel, bremser, kørsel, 

uregelmæssigheder og fejl også under kørsel, parkring og henstilling, evt. el-sikkerhed.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven anvender lokomotivførercertifikat inden for litra i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse § 30 - 34 på baggrund 

af kompetencekravene i bilag 3, som er udmøntet i Branchenorm for lokomo-tivførerlicens- og certifikatuddannelser, 

udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

14621 Konflikthåndtering og kundeservice i togklargøring

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 anvender saglig og serviceorienteret adfærd. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven anvender virksomhedens firmapolitik og procedure i forhold til kundeservice og konflikter. 01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

14622 Sundhed i togklargøring (ergonomi, skiftehold mm.)

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 anvender sin viden om sundhed og stress i sin hverdag. 01-08-2015 og fremefter

14623 IT - kommunikation og dokumentation

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 anvender relevant it-teknologi i forbindelse med virksomhedens kommunikations- og doku-mentationsopgaver. 01-08-2015 og fremefter

14624 Kørsel i person- eller varebil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører kørsel i køretøjer hørende til kategori B, i den udstrækning, det indgår i virksomhedens normale 

arbejdsområder og i elevens uddannelsesplan.

01-08-2015 og fremefter

Øvrige

5420 Færden i spor

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed, således at der ikke er fare for hverken egen 

person eller andre.

01-07-2008 og fremefter

5428 Internationale forhold og branchekendskab, togklar

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 egne 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 får eleven 

indsigt i: 1. erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 2. arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, 

der afviger fra danske forhold og andre særegne kulturforhold.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens 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

11969 Grundlæggende togklargøring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får grundlæggende kompetencer inden for vedligeholdelsesopgaver f.eks. komponentudskiftning, apteringsopgaver, 

rengøring, eftersyn (ikke sikkerhedsbærende eftersyn), toilet , diesel , vand m.m.

01-08-2015 og fremefter

11970 Infrastrukturuddannelse 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 5 - områder der ikke er omfattet sikringsanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Personalets kompetencer, 

sporskifters funktioner og betjening, signaler og mærker, rangeringens gennemførelse, klargøring af materiel til rangering 

herunder bremsetest, henstilling af køretøjer, hændelser og uheld.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

 3 Modul 6 - rangering i områder der er omfattet af sikringsanlæg , som indeholder følgende kompetencer:. Personalets 

kompetencer, stationen, sikkerhedsmeldinger, sporskiftets funktion og betjening, signal og mærker, stationssikringsanlæg, 

rangeringens gennemførelse, henstilling af køretøjer.

01-08-2015 og fremefter

11979 Certifikat i Infrastruktur

Uden niveau

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) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 9 - Lokalkendskab, som indeholder følgende kompetencer: Lokalkendskab herunder kørestrøm, overkørsler, 

togkontrolanlæg, evt. omstillingsanlæg.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven opnår lokomotivførercertifikat inden for infrastruktur i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse § 30 - 34 på 

baggrund af kompetencekravene i bilag 2, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og 

certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

11980 Teknik for togklargørere (Vognlære m.m.)

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 17 - Opbygning og indretning af jernbaneanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Traktionssystemer, 

transmission, elektriske systemer, trykluftsystemer, styresystemer, bremser.

01-08-2015 og fremefter

12031 Certifikat, Litra

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) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 18 - Generel kendskab til specifik litra, som indeholder følgende kompetencer: Klargøring til kørsel, bremser, kørsel, 

uregelmæssigheder og fejl også under kørsel, parkring og henstilling, evt. el-sikkerhed.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven opnår lokomotivførercertifikat inden for litra i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse § 30 - 34 på baggrund af 

kompetencekravene i bilag 3, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet 

af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

12044 Konflikthåndtering og kundeservice i togklargøring

Rutineret

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan skelne mellem saglig og serviceorienteret adfærd, og mellem konfliktdæmpende og konfliktfremmende adfærd 

(effektiv- og ineffektiv kommunikation).

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende værktøjer til afværgelse af situationer, der ved en forkert eller uhensigtsmæssig adfærd, kan optrappe 

en tilspidset situation til en egentlig konflikt.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan skelne mellem forskellige kundeadfærdsmønstre, der hver især kræver forskellig opmærksomhed og 

serviceniveau.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den 

kompetence vedkommende er tildelt.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan som firmaansat, hvor der findes en procedure ved konflikter/vold anvende denne i overensstemmelse med 

reglerne.

01-08-2015 og fremefter

12045 Sundhed i togklargøring (ergonomi, skiftehold mm.)

Rutineret

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) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden med specielt 

fokus på skifteholdsarbejde.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan reagere mod uhensigtsmæssigt stress. 01-08-2015 og fremefter

12063 Kørekort B i togklargøring

Uden niveau

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) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.



Udskrevet den 28-08-2015

Side 28 af 46Uddannelsesordning for 1535 Togklargøringsuddannelsen (version 4)

1535 Togklargøringuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

12067 Almen togklargøring

Rutineret

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) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til arbejdsfunktioner, der findes inden for jernbanedrift 01-08-2015 og fremefter

14629 Lokomotivførerlicens

Uden niveau

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) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 

11/10/2011 om certificering af lokomotivførere.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår lokomotivførerlicens i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse § 27 - 29 på baggrund af 

kompetencekravene i bilag 1, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet 

af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

15505 Faglig specialisering inden for togklargøring

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) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

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

som er omfattet af elevens speciale inden for togklargøringsuddannelsen.

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 jernbanefaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Klargøring og rangering af persontog
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

Afsluttende prøve

15408 Afsl.prv Klargøring og rangering af persontog

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Praktikmål

14597 Branchespecifik IT inden for persontog

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 anvender branchespecifik IT inden for klargøring af persontog herunder indrapportering og registrering af fejl og 

mangler samt graffiti.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven anvender branchespecifik radiokommunikation herunder betjening af rangerradio. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16501 Komp-mål, Klargøring og rangering af persontog

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 færdes selvstændigt på jernbanen i henhold til gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre rangerledelse i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan udføre sit arbejde som togklargører i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan føre køretøjer til kørekort kategori B på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af sundhed, personlig sikkerhed og miljø til brug for aktuelle arbejdsområder i 

erhvervsfaglig sammenhæng.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfagene it og fremmedsprog, niveau F, i jobmæssige og almene 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

 8 Eleven kan opnå forståelse af samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet. 01-08-2015 og fremefter

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

branche samt opnå indblik i muligheder for innovation i branchen.

01-08-2015 og fremefter

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

for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan betjene og køre dieselhydraulisk lokomotiv og/eller togsæt inden for stationsområde i henhold til gældende 

regler, herunder erhverve lokomotivførerlicens samt lokomotivførercertifikat A.

01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan udføre kontrol af persontogsmateriel. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

12037 Branchespecifik IT til persontog

Rutineret

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende branchespecifik IT inden for klargøring af persontog herunder indrapportering og registrering af fejl og 

mangler samt graffiti.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende branchespecifik radiokommunikation herunder betjene rangerradio 01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Klargøring og rangering af godstog

Afsluttende prøve

15450 Afsl.prv Klargøring og rangering af godstog

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Praktikmål

14598 Branchespecifik IT inden for godstog

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven anvender branchespecifik IT inden for klargøring af godstog herunder indrapportering og regi-strering af fejl og 

mangler samt graffiti.

01-08-2015 og fremefter

 2 2. Eleven anvender branchespecifik radiokommunikation herunder betjening af rangerradio. 01-08-2015 og fremefter

14600 Kombiterminal

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører adgangskontrol for gods og udfører arbejdet med indtjekning ud fra sit kendskab til de forskellige typer af 

godsvogne og kombienheder.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven anvender de færdselsregler, sikkerhedsprocedure, og kommunikationsvej, der findes på en kombiterminal 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven anvender bestemmelserne i RIV vedrørende kontrol af godsvogne, strækningsklasser, kontrol af UT (usædvanlige 

transporter), overlæsning og skævlæsning, mangler ved presenning samt rappor-terer fejl og mangler.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven anvender toldregler i forhold til jobfunktionen. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven anvender sit kendskab til profilmål for godstog. 01-08-2015 og fremefter

14614 RiD

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 anvender RID til at finde et stofs klassificering, herunder UN nr., fareklasse, emballagegruppe (pakkegruppe). 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven anvender RID´s bestemmelser ved kontrol af fragtbreve/dokumenter og afgøre om de i fragtbrevet anførte 

oplysninger er rigtige.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven anvender RID til at kontrollere specifikke transportbestemmelser, herunder sammenlæsning af stykgods og 

vognladninger.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven anvender RID til at kontrollere oplysningerne i fragtbrevet og til at kontrollere om faresedler og afmærkning af 

jernbanevogne/-tankvogne er korrekte.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven udfører korrekt kontrol og forbereder afsendelse af farligt gods efter gældende regler 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven anvender sit kendskab til risiciene ved farligt gods og kan alarmere i henhold til alarmeringsinstrukserne i tilfælde af 

uheld/udslip.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven udfører, i samarbejde med togklargøringspersonale, det fælles 10 punkts checkprogram, der anvendes af 

jernbaneselskaberne til kontrol af forsendelser med farligt gods.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven anvender GTS i forbindelse med transport af farligt gods og orienteres om anvendelsen af andre konventioner ved 

multimodal transport af farligt gods.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

14616 Fagspecifikt tysk inden for gods

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 anvender fagspecifik tysk herunder branchespecifikke begreber og nødvendige sikkerhedsforskrifter, godstyper 

m.m.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16508 Komp-mål, Klargøring og rangering af godstog

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 færdes selvstændigt på jernbanen i henhold til gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre rangerledelse i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan udføre sit arbejde som togklargører i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan føre køretøjer til kørekort kategori B på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af sundhed, personlig sikkerhed og miljø til brug for aktuelle arbejdsområder i 

erhvervsfaglig sammenhæng.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfagene it og fremmedsprog, niveau F, i jobmæssige og almene 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan opnå forståelse af samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet. 01-08-2015 og fremefter

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

branche samt opnå indblik i muligheder for innovation i branchen.

01-08-2015 og fremefter

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

for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan betjene og køre dieselhydraulisk rangerlokomotiv inden for stationsområde i henhold til gældende regler, 

herunder erhverve lokomotivførerlicens samt lokomotivførercertifikat kategori A.

01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan udføre kontrol af godsvognsmateriel. 01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan udføre læssekontrol. 01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster og lastbærere, som 

benyttes i forbindelse med godstransport ad jernbane.

01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan udføre adgangskontrol for gods og kende til de færdselsregler, sikkerhedsprocedurer og kommunikationsveje, 

der findes på en kombiterminal.

01-08-2015 og fremefter

 16 Eleven kan udføre korrekt kontrol og forberede afsendelse af farligt gods efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

5429 RiD

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, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kan anvende RID til at finde et stofs klassificering, herunder UN nr., fareklasse, emballagegruppe (pakkegruppe). 01-07-2008 og fremefter

 2 Kan anvende RID´s bestemmelser ved kontrol af fragtbreve/dokumenter og afgøre om de i fragtbrevet anførte oplysninger 

er rigtige.

01-07-2008 og fremefter

 3 Kan anvende RID til at kontrollere specifikke transportbestemmelser, herunder sammenlæsning af stykgods og 

vognladninger.

01-07-2008 og fremefter

 4 Kan anvende RID til at kontrollere oplysningerne i fragtbrevet og til at kontrollere om faresedler og afmærkning af 

jernbanevogne/-tankvogne er korrekte.

01-07-2008 og fremefter

 5 Kan udføre korrekt kontrol og forberede afsendelse af farligt gods efter gældende regler. 01-07-2008 og fremefter

 6 Har kendskab til risiciene ved farligt gods og kan alarmere i henhold til alarmeringsinstrukserne i tilfælde af uheld/udslip. 01-07-2008 og fremefter

 7 Kan i et samarbejde med togklargøringspersonalet udføre det fælles 10 punkts checkprogram, der anvendes af 

jernbaneselskaberne til kontrol af forsendelser med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

 8 Kan anvende GTS i forbindelse med transport af farligt gods og orienteres om anvendelsen af andre konventioner ved 

multimodal transport af farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

12038 Branchespecifik IT til godstog

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,9 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,9 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende branchespecifik IT inden for klargøring af godstog herunder indrapportering og registrering af fejl og 

mangler samt graffiti.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende branchespecifik radiokommunikation herunder betjene rangerradio 01-08-2015 og fremefter

12039 Kombiterminal godstog

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre adgangskontrol for gods og har det nødvendige kendskab til de forskellige typer af godsvogne og 

kombienheder til at kunne udføre arbejdet med indtjekning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har kendskab til de færdselsregler, sikkerhedsprocedure, og kommunikationsvej, der findes på en kombiterminal. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende bestemmelserne i RIV vedrørende kontrol af godsvogne, strækningsklasser, kontrol af UT 

(usædvanlige transporter), overlæsning og skævlæsning, mangler ved presenning samt kunne rapportere fejl og mangler.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til nødvendige toldregler i forhold til jobfunktionen. 01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

 5 Eleven kan anvende sit kendskab til profilmål for godstog. 01-08-2015 og fremefter

12042 Fagspecifik tysk til godstog

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til fagspecifik tysk med fokus på branchespecifikke begreber herunder nødvendige 

sikkerhedsforskrifter, godstyper m.m.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

Elevtypesamling: EUV1

Fag fælles for hovedforløb

Der skal vælges enten Engelsk nr. 10806 eller Tysk nr. 10827

Grundfag:

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og 

synonymer.

01-10-2014 og fremefter

 14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 01-10-2014 og fremefter

 15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

 16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

10815 Informationsteknologi

E

Grundfag

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, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende informationsteknologi til at udføre brancherelevante opgaver. 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder ved design og produktion af trykt, digital og 

web-baseret kommunikation.

01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan anvende nye programmer og brugerflader ud fra eksisterende færdigheder og viden. 01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udføre optimeret informationssøgning og gennemføre analyse og vurdering. 01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan kan anvende de generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan forholde sig til relevant datalovgivning, som er gældende for individ, virksomhed og samfund. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan diskutere fordele og ulemper ved anvendelse af brancherelaterede informationsteknologiske systemer og 

arbejdsprocesser .

01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan forholde sig skriftligt og mundtligt til grundlæggende brancherelevante, informationsteknologiske 

problemstillinger.

01-10-2014 og fremefter

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
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og 

synonymer.

01-10-2014 og fremefter

 14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 01-10-2014 og fremefter

 15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

 16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

Øvrige
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

5420 Færden i spor

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed, således at der ikke er fare for hverken egen 

person eller andre.

01-07-2008 og fremefter

5428 Internationale forhold og branchekendskab, togklar

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 egne 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 får eleven 

indsigt i: 1. erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 2. arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, 

der afviger fra danske forhold og andre særegne kulturforhold.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens 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

11969 Grundlæggende togklargøring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får grundlæggende kompetencer inden for vedligeholdelsesopgaver f.eks. komponentudskiftning, apteringsopgaver, 

rengøring, eftersyn (ikke sikkerhedsbærende eftersyn), toilet , diesel , vand m.m.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

11970 Infrastrukturuddannelse 1

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 5 - områder der ikke er omfattet sikringsanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Personalets kompetencer, 

sporskifters funktioner og betjening, signaler og mærker, rangeringens gennemførelse, klargøring af materiel til rangering 

herunder bremsetest, henstilling af køretøjer, hændelser og uheld.

01-08-2015 og fremefter

 3 Modul 6 - rangering i områder der er omfattet af sikringsanlæg , som indeholder følgende kompetencer:. Personalets 

kompetencer, stationen, sikkerhedsmeldinger, sporskiftets funktion og betjening, signal og mærker, stationssikringsanlæg, 

rangeringens gennemførelse, henstilling af køretøjer.

01-08-2015 og fremefter

11979 Certifikat i Infrastruktur

Uden niveau

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) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 9 - Lokalkendskab, som indeholder følgende kompetencer: Lokalkendskab herunder kørestrøm, overkørsler, 

togkontrolanlæg, evt. omstillingsanlæg.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven opnår lokomotivførercertifikat inden for infrastruktur i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse § 30 - 34 på 

baggrund af kompetencekravene i bilag 2, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og 

certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

11980 Teknik for togklargørere (Vognlære m.m.)

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen (01-08-2015)

 2 Modul 17 - Opbygning og indretning af jernbaneanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Traktionssystemer, 

transmission, elektriske systemer, trykluftsystemer, styresystemer, bremser.

01-08-2015 og fremefter

12031 Certifikat, Litra

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) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 

om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- 

og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

 2 Modul 18 - Generel kendskab til specifik litra, som indeholder følgende kompetencer: Klargøring til kørsel, bremser, kørsel, 

uregelmæssigheder og fejl også under kørsel, parkring og henstilling, evt. el-sikkerhed.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven opnår lokomotivførercertifikat inden for litra i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse § 30 - 34 på baggrund af 

kompetencekravene i bilag 3, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet 

af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter

12044 Konflikthåndtering og kundeservice i togklargøring

Rutineret

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan skelne mellem saglig og serviceorienteret adfærd, og mellem konfliktdæmpende og konfliktfremmende adfærd 

(effektiv- og ineffektiv kommunikation).

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende værktøjer til afværgelse af situationer, der ved en forkert eller uhensigtsmæssig adfærd, kan optrappe 

en tilspidset situation til en egentlig konflikt.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan skelne mellem forskellige kundeadfærdsmønstre, der hver især kræver forskellig opmærksomhed og 

serviceniveau.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den 

kompetence vedkommende er tildelt.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan som firmaansat, hvor der findes en procedure ved konflikter/vold anvende denne i overensstemmelse med 

reglerne.

01-08-2015 og fremefter

12045 Sundhed i togklargøring (ergonomi, skiftehold mm.)

Rutineret

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) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven opnår helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden med specielt 

fokus på skifteholdsarbejde.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan reagere mod uhensigtsmæssigt stress. 01-08-2015 og fremefter

12063 Kørekort B i togklargøring

Uden niveau

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) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

12067 Almen togklargøring

Rutineret

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) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til arbejdsfunktioner, der findes inden for jernbanedrift 01-08-2015 og fremefter

14629 Lokomotivførerlicens

Uden niveau

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) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 

11/10/2011 om certificering af lokomotivførere.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår lokomotivførerlicens i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse § 27 - 29 på baggrund af 

kompetencekravene i bilag 1, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet 

af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

01-08-2015 og fremefter
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15505 Faglig specialisering inden for togklargøring

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) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

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

som er omfattet af elevens speciale inden for togklargøringsuddannelsen.

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 jernbanefaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Klargøring og rangering af persontog

Afsluttende prøve

15408 Afsl.prv Klargøring og rangering af persontog

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Kompetencemål

16501 Komp-mål, Klargøring og rangering af persontog

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 færdes selvstændigt på jernbanen i henhold til gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre rangerledelse i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan udføre sit arbejde som togklargører i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter
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 5 Eleven kan føre køretøjer til kørekort kategori B på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af sundhed, personlig sikkerhed og miljø til brug for aktuelle arbejdsområder i 

erhvervsfaglig sammenhæng.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfagene it og fremmedsprog, niveau F, i jobmæssige og almene 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan opnå forståelse af samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet. 01-08-2015 og fremefter

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

branche samt opnå indblik i muligheder for innovation i branchen.

01-08-2015 og fremefter

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

for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan betjene og køre dieselhydraulisk lokomotiv og/eller togsæt inden for stationsområde i henhold til gældende 

regler, herunder erhverve lokomotivførerlicens samt lokomotivførercertifikat A.

01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan udføre kontrol af persontogsmateriel. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

12037 Branchespecifik IT til persontog

Rutineret

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende branchespecifik IT inden for klargøring af persontog herunder indrapportering og registrering af fejl og 

mangler samt graffiti.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende branchespecifik radiokommunikation herunder betjene rangerradio 01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Klargøring og rangering af godstog

Afsluttende prøve

15450 Afsl.prv Klargøring og rangering af godstog

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Kompetencemål
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16508 Komp-mål, Klargøring og rangering af godstog

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 færdes selvstændigt på jernbanen i henhold til gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre rangerledelse i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan udføre sit arbejde som togklargører i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan føre køretøjer til kørekort kategori B på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af sundhed, personlig sikkerhed og miljø til brug for aktuelle arbejdsområder i 

erhvervsfaglig sammenhæng.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfagene it og fremmedsprog, niveau F, i jobmæssige og almene 

sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan opnå forståelse af samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet. 01-08-2015 og fremefter

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

branche samt opnå indblik i muligheder for innovation i branchen.

01-08-2015 og fremefter

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

for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan betjene og køre dieselhydraulisk rangerlokomotiv inden for stationsområde i henhold til gældende regler, 

herunder erhverve lokomotivførerlicens samt lokomotivførercertifikat kategori A.

01-08-2015 og fremefter

 12 Eleven kan udføre kontrol af godsvognsmateriel. 01-08-2015 og fremefter

 13 Eleven kan udføre læssekontrol. 01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster og lastbærere, som 

benyttes i forbindelse med godstransport ad jernbane.

01-08-2015 og fremefter

 15 Eleven kan udføre adgangskontrol for gods og kende til de færdselsregler, sikkerhedsprocedurer og kommunikationsveje, 

der findes på en kombiterminal.

01-08-2015 og fremefter

 16 Eleven kan udføre korrekt kontrol og forberede afsendelse af farligt gods efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

5429 RiD

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, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kan anvende RID til at finde et stofs klassificering, herunder UN nr., fareklasse, emballagegruppe (pakkegruppe). 01-07-2008 og fremefter

 2 Kan anvende RID´s bestemmelser ved kontrol af fragtbreve/dokumenter og afgøre om de i fragtbrevet anførte oplysninger 

er rigtige.

01-07-2008 og fremefter

 3 Kan anvende RID til at kontrollere specifikke transportbestemmelser, herunder sammenlæsning af stykgods og 

vognladninger.

01-07-2008 og fremefter

 4 Kan anvende RID til at kontrollere oplysningerne i fragtbrevet og til at kontrollere om faresedler og afmærkning af 

jernbanevogne/-tankvogne er korrekte.

01-07-2008 og fremefter

 5 Kan udføre korrekt kontrol og forberede afsendelse af farligt gods efter gældende regler. 01-07-2008 og fremefter

 6 Har kendskab til risiciene ved farligt gods og kan alarmere i henhold til alarmeringsinstrukserne i tilfælde af uheld/udslip. 01-07-2008 og fremefter
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 7 Kan i et samarbejde med togklargøringspersonalet udføre det fælles 10 punkts checkprogram, der anvendes af 

jernbaneselskaberne til kontrol af forsendelser med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

 8 Kan anvende GTS i forbindelse med transport af farligt gods og orienteres om anvendelsen af andre konventioner ved 

multimodal transport af farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

12038 Branchespecifik IT til godstog

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,9 uger

01-08-2015 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,9 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende branchespecifik IT inden for klargøring af godstog herunder indrapportering og registrering af fejl og 

mangler samt graffiti.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende branchespecifik radiokommunikation herunder betjene rangerradio 01-08-2015 og fremefter

12039 Kombiterminal godstog

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre adgangskontrol for gods og har det nødvendige kendskab til de forskellige typer af godsvogne og 

kombienheder til at kunne udføre arbejdet med indtjekning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har kendskab til de færdselsregler, sikkerhedsprocedure, og kommunikationsvej, der findes på en kombiterminal. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende bestemmelserne i RIV vedrørende kontrol af godsvogne, strækningsklasser, kontrol af UT 

(usædvanlige transporter), overlæsning og skævlæsning, mangler ved presenning samt kunne rapportere fejl og mangler.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til nødvendige toldregler i forhold til jobfunktionen. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende sit kendskab til profilmål for godstog. 01-08-2015 og fremefter

12042 Fagspecifik tysk til godstog

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) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til fagspecifik tysk med fokus på branchespecifikke begreber herunder nødvendige 

sikkerhedsforskrifter, godstyper m.m.

01-08-2015 og fremefter
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