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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

Fag fælles for hovedforløb

5256 Sundhed for chauffører

Rutineret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan arbejde sikkert som chauffør på baggrund af sin viden om kroppens behov for sund kost, sunde arbejdsstillinger, motion og arbejdsbevægelsers 

indflydelse på livskvalitet og mulighed for at forebygge sygdomme.

 2 Eleven kan vurdere egen sundhedstilstand på basis af vedkommendes viden om WHO's definition af sundhed samt hvilke ernæringsmæssige, fysiologiske 

og ergonomiske faktorer, der påvirker kroppen i positiv og negativ retning.

 3 Eleven har indsigt i afspændingsteknikker, som kan bruges i hverdagen til at opnå bedre hvile og søvn, ligesom chaufføren opnår en grundlæggende viden 

om smerter, hvorfor de opstår og hvordan smerter kan forebygges og afhjælpes.

 4 Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.

 5 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

5361 National og international transport

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

 3 - Kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport.

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

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

 6 - Kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge.

 7 - Kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, herunder anvende ruteplanlægningssystemer (edb).

 8 - Har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation.

 9 - Kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder.

5385 Farligt gods grunduddannelse: Stykg+tank

Uden niveau

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

 1 Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med ADR konventionen og de af Beredskabsstyrelsen fastsatte regler for grunduddannelse i farligt 

gods: Stykgods og tank samt erhverver certifikat, som giver ret til at udføre transporter med disse godstyper.

 2 Faget skal bestås.

5387 Transport med sættevogn

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 2 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjets aggregater.

6360 Fremmedsprog for lastbilchauffører

Begynder

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

(engelsk eller tysk) i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

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

medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt 

arbejdsmarked.

6459 Køreuddannelse kat. B til gods

Uden niveau

Område-/specialefag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1  Faget skal bestås

 2   Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.
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6461 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods

Uden niveau

Område-/specialefag

8,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven opnår de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til 

visse førere af køretøjer i vejtransport.

 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 8 uger undervisning, § 16 på 

baggrund af mindst 4 ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter Trafikstyrelsens 

regler jf. § 15 og § 16, erstattes fagets prøver af disse.

9452 Regler modulvogntog

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog.

 2 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der gælder vedrørende akseltryk m.v.

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre.

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

32898 Køreuddannelse, kategori C

Uden niveau

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

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

 2 Faget skal bestås.

33050 Kørekort C/E

Uden niveau

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

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

myndighedskrav.

 2 Faget skal bestås.

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det 

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

05-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige 

salgspsykologiske metoder.

 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende 

er tildelt.

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

05-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, sikkerhedsmææe6ssig og professionel 

mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at 

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

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

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.
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46908 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager ¿ inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46909 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46911 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 7, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46912 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
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 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46915 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46916 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46917 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind
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 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

4783 Introduktion til virksomheden og dennes arbejdsopg

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan under instruktion udføre simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

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

 3 Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen. Udfyldelse og kontrol af ugesedler, lønspecifikationer.

4789 Godstransport med lastbil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre godstransport med lastbil op til 6 tons, godstransport med lastbil fra 6 til 7½ tons og godstransport med lastbil over 7½ tons.

4791 Almen vedligeholdelse af lastbiler

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre daglig vedligeholdelse af lastbiler, herunder foretage spejlindstilling og lovpligtigt eftersyn af køretøjet.

4792 Lastsikring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

 1 Eleven kan foretage lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af godsets dimensioner og placering 

på laddet. Dette omfatter håndtering og transport af forskellige godstyper, grundlæggende stuvning/surring/lastsikring af gods på grundlag af dimensions- og 

vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling).

4794 Transportpapirer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udfylde og kontrollere transportordre, fragtbreve og kørselsrapporter.

 2 Eleven kan foretage udfyldelse og kontrol af ugesedler og lønspecifikationer.

 3 Eleven kan anvende normalt forekommende transportdokumenter.

4798 Kundebetjening

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan foretage korrekt og hensigtsmæssig kundebetjening.

4799 Ruteplanlægning

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan foretage tur- og læsseplanlægning og gennemføre ruteplanlægning på grundlag af gældende køre/hviletidsbestemmelser.

Fag på specialet Godschauffør
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

23013 Iværksætteri og innovation

 F

Grundfag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.

 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør.

 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer.

 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold.

23014 Informationsteknologi

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse 

IT-værktøjer.

 2 Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål.

 3 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.

 4 Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.

 5 Eleven kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilken 

konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske.

 6 Eleven kan dokumentere og formidle løsning af IT-relaterede problemstillinger.

23030 Samfundsfag

 E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 9 Eleven udvikler sin evne til at anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag 

argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

 10 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhænge mellem samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

 11 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet, den 

internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere.

 12 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv.

 13 Eleven kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier samt bearbejde og formidle denne information på et 

grundlæggende niveau.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

23030 Samfundsfag

 F

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 9 Eleven begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne 

synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

 10 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling.

 11 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de 

miljømæssige aspekter.

 12 Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres 

regulering i det faglige system.

 13 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.

 14 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

5388 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

 3    1. Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

 4    2. Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold,

 5    3. Andre og særegne kulturforhold.

 6 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

 7 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.

5390 Kranfører certifikat D

Avanceret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

kranførercertifikat til lastbilmonteret kran D.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

5391 Kvalitet og miljø i logistikkæden

Avanceret

Område-/specialefag

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan varetage sit daglige arbejde ud fra sit kendskab til kvalitet og miljø i logistikkæden.

 2 Eleven får kendskab til kvalitetsstyringssystemer. Herunder standardiserede kravsmodeller efter DS/ISO 9000-serien eller andre relevante 

kvalitetsstyringssystemer.

 3 Eleven opnår kendskab til kvalitetskrav til leverandør, produktions- og serviceydelser ud fra kundernes behov og forventninger.

 4 Eleven opnår endvidere kendskab til samfundsmæssige krav til branchen, herunder begrænsninger af tung trafik i bykerner mv.

 5 Eleven har opnået et sådant teoretisk og praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde, at vedkommende 

med sin viden kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader.

 6 Eleven deltager i den afsluttende prøve (svendeprøven) i sidste skoleperiode. Den afsluttende prøve har en samlet varighed på 0,5 uge.

6179 Vejen som arbejdsplads, jf. udd.krav Vejdirektorat

Rutineret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan forstå baggrunden for de trafiksikkerhedsmæssige regler om afmærkning af vejarbejder og har kendskab til vejreglerne for afmærkning af 

vejarbejder.

 2 Eleven kan planlægge afmærkningsopgaver og udføre korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære vejarbejder.

 3 Eleven kan ved trafikuheld tilkalde hjælp på korrekt og forsvarlig vis.

 4 Eleven har bestået en prøve i faget, som udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, og som afholdes og bedømmes af skolen.

6200 Godschauffør

Uden niveau

Område-/specialefag

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre specialets forskellige jobfunktioner.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

6372 Fremmedsprog, vejgodstransportuddannelsen

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 2   Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier.

 3 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

 4   Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 5   Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk eller tysk.

 6 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

 7   Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk eller tysk.

 8   Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.

 9   Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation til engelsk- eller tysktalende 

leverandører.

 10   Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.

9452 Regler modulvogntog

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog.

 2 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der gælder vedrørende akseltryk m.v.

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre.

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

40259 Lastbilmonteret kran E udvidelse af cert. o. 50 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Herunder udvælge og 

anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Deltageren kan anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes anvisninger for anvendelse og 

vedligeholdelse af såvel kran, som anhugningsgrej. Deltageren kan endvidere, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft med kraner, 

herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft, samt kunne placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til omgivelserne og de 

byrder der skal løftes, samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.



Udskrevet den 11-01-2012

Side 13 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

40260 Lastbilmonteret kran D udvidelse af cert. 18-25 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner (til og med 25 tonsmeter) på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Herunder udvælge og anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Derudover kan deltageren anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes 

anvisninger for anvendelse og vedligeholdelse af såvel kran som anhugningsgrej. Endvidere kan deltageren, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, 

foretage samløft med kraner, herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft og placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til 

omgivelserne og de byrder, der skal løftes samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel 

med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt.

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

deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og 

igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på tør vej.

40458 Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, manøvrere køretøj baglæns omkring hjørner og til læsseramper mv., ved brug af spejle/bakkamera, således at 

farlige situationer og bagendekollisioner undgås. Desuden kan deltageren udføre korrekt indstilling af spejle og kan udføre korrekte højresving under 

påvirkning af distraktionsfaktorer samt ved aflæsning af eventuelle orienterings- og advarselssystemer til registrering af medkørende trafikanter.

 2 Derudover opnår deltageren indsigt i hensigtsmæssig kørselsadfærd til afværgelse af mødeuheld med modkørende trafikanter.

40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

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

og mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

 2 Den praktiske kørsel omfatter:

 3 - Tør langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 4 - Glat langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 5 - Styreøvelse i kurve.

 6 - Tør behændighedsbane med reaktionsøvelse.

 7 - Slalomøvelse.

 8 - Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

 9 - Glat bakke med gearskift og igangsætning opad.

 10 - Udskridning ved kørsel nedad.

40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om disse køretøjers 

manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed. 

Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt katastrofeopbremsning. (Hastighed 

max. 50 km/t.) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, evt. anvendelse af 

ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal 

asfaltbelægning.

40461 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer. Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter 

bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t.) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt 

opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse. På glat bakke 

bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR. Endelig indgår korrekt 

bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR, og brugen 

heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.
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41442 Samarbejde i grupper i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan forstå virksomhedens gruppeprocesser, hvorledes normer og værdier sættes i grupper, gruppens elementer og udviklingsfaser.

 2 Deltageren kan aktivt fjerne de processer, der hindre samarbejdet og styrker de processer der fremmer samarbejdet.

 3 Deltageren kan samarbejde i grupper for at nå disse mål uden at suboptimere og derved komprimitterer virksomhedens overordnede mål.

 4 Deltageren kan problemløse i virksomheden i forhold til behovet for at yde høj service med knappe ressourcer.

 5 Deltageren kan konfliktløse i egen gruppe og imellem grupper for at sikre samarbejdet i gruppen mellem grupper i virksomheden.

41443 Organisation i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 2 Deltagerne kan forstå og vurdere organisationens strukturelle opbygning, de styringsmæssige processer, der foregår i organisationen og kulturens 

indflydelse på organisationen.

 3 Deltagerne kan forstå organisationen som en helhed med fælles mål or retning uanset, hvor i organisationen betragteren er placeret, således at de er i stand 

til at udføre deres arbejdsfunktioner i overensstemmelse med virksomhedens mål.

 4 Deltagerne kan vurdere der organisatoriske samspil mellem de forskellige afdelinger, funktioner, grupper og personer i virksomheden med henblik på at 

optimere dette.

 5 Deltagerne kan medvirke til at designe organisationstilpasninger og organisationsforandringer og derved indgå som en kompetent medspiller i 

virksomhdens/institutionens organistoriske udvikling.

41946 Affald - behandlingsanlæg

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan på baggrund af viden om love og bekendtgørelser medvirke til optimering af driften på et behandlingsanlæg.

 2 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved forskellige mulige udformninger af behandlingsanlæg med samme funktion, samt er bekendt med det 

afgiftssystem, som er af væsentlig betydning for økonomien på behandlingsanlæg.

 3 Deltageren kan identificere driftsmæssige knudepunkter i anlægget, så de får overblik over det aktuelle anlægs produktionsflow.

 4 Deltageren kan tage højde for anlægsspecifikke arbejdsmiljømæssige problemer.

 5 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved anlægget ud fra viden om miljøledelse.

 6 Uddannelsen kan gennemføres for følgende affaldsbehandlingsanlæg: Komposteringanlæg, forbrændingsanlæg samt sorterings- og genanvendelsesanlæg.
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41947 Affald - fraktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan indplacere fraktionen i det gældende afgiftssystem.

 2 Deltageren kan ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer, vælge den optimale behandlingsform for fraktionen under hensyntagen til økonomi, miljø og 

kvaliteten af slutproduktet.

 3 Deltageren kan tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer.

 4 Deltageren kan afgrænse fraktionen ud fra oprindelse og kemisk sammensætning.

 5 Deltageren kan anvende (AB92/ABT93) i forbindelse med sikkerhedsstillelse, tidsfrister, aflevering, mangler, ansvar og tvister ved bygge- og 

anlægsarbejder.

 6 Uddannelsen kan gennemføres fra fraktionerne: Organisk affald, plast, glas, papir samt beton og tegl.

42809 Glatførebekæmpelse og snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, selvstææe6ndigt og efter sææe6dvanlig jobinstruktion, udføøf8re glatføøf8rebekææe6mpelse, omfattende 

tøøf8r-, fugt- eller lagesaltning, pååe5 stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, pååe5monteret saltspreder eller som hååe5ndarbejde, samt 

udføøf8re snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier og fortove med traktor/varevogn, pååe5monteret plov/kost.

 2   Herunder foretage løøf8bende kontrol og nøøf8dvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til vææe6rksted, samt i forbindelse med 

glatføøf8rebekææe6mpelse afslutte arbejdet ved at foretage afsææe6tning, tøøf8mning og rengøøf8ring samt genfyldning.

 3  I forbindelse med snerydning afslutte arbejdet ved afmontering og rengøøf8ring af plov.

 4   Eleven kan montere spreder pååe5 lastbil, foretage indsååe5ning og vææe6lge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, sååe5ledes at et optimalt 

spredebillede dannes.

 5  Ligeledes montere og justere plov/kost og foretage kontrolkøøf8rsel i forbindelse med snerydning.

 6  Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningerne kan udføøf8res.

42810 Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, selvstææe6ndigt og efter sææe6dvanlig jobinstruktion, udføøf8re glatføøf8rebekææe6mpelse, omfattende 

tøøf8r-, fugt- eller lagesaltning med lastbil, pååe5monteret saltspreder samt udføøf8re snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af veje, rydning af 

kryds og rundkøøf8rsler mv.

 2 , med lastbil, pååe5monteret sneplov.

 3  Herunder foretage løøf8bende kontrol og nøøf8dvendig justering, udbedre mindre fejl o g/eller afgive fejlmelding til vææe6rksted, samt afslutte arbejdet 

ved, ifm.
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 4  med glatføøf8rebekææe6mpelse at foretage afsææe6tning, tøøf8mning og rengøøf8ring samt genfyldning, samt ifm.

 5  snerydning afslutte arbejdet ved afmontering og rengøøf8ring af plov.

 6   Ifm. glatføøf8rebekææe6mpelse kan deltageren montere spreder pååe5 lastbil, foretage indsååe5ning og vææe6lge dossering i henhold til 

betjeningsvejledningen, sååe5ledes at et optimalt spredebillede dannes, og ifm.

 7  snerydning montere og justere sneplov pååe5 lastbil og foretage kontrolkøøf8rsel.

 8  Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningerne kan udføøf8res.

42819 Virksomhedsflytning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr, pakning, mææe6rkning og 

opstilling af arkiv i numerisk og alfabetisk orden, skader pååe5 flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse, anvende moderne 

teknisk hjææe6lpeudstyr i forbindelse med flytning af virksomheder og kontorinventar.

 2  Arbejdet omfatter flytning af hææe6ve-/sææe6nkeborde og en vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføøf8res i, hvorunder beslutning 

trææe6ffes, om hvilken teknik og hvilket hjææe6lpeudstyr, der kan anvendes.

 3  Endelig kan deltageren foretage korrekt afdææe6kning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregning af vææe6gten af det enkelte 

flyttegods, og udvææe6lgelse af den korrekte løøf8fte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løøf8fte- og bææe6reteknik.

42820 Anvendelse af flyttetekniske hjælpemidler

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om forskellige bygningsindretninger, opbygning, vedligeholdelse og funktion af moderne 

flytteudstyr samt de begrææe6nsninger, der er i brugen af teknisk hjææe6lpeudstyr som føøf8lge af bygningers placering, alder og indretning, anvende 

teknisk hjææe6lpeudstyr i forbindelse med flytning af bohave og kontorinventar.

 2  Arbejdet omfatter vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføøf8res i, og i tilknytning hertil valg af teknik og hjææe6lpeudstyr, der mest 

hensigtsmææe6ssigt bøøf8r anvendes.

 3  Arbejdet udføøf8res efter beregning af vææe6gten af det enkelte flyttegods, en vurdering af sikkerhedsfaktorer og udvææe6lgelse af den korrekte 

løøf8fte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løøf8fte- og bææe6reteknik.

 4  Endelig kan deltageren klargøøf8re sææe6rligt tungt gods til flytning, opsææe6tte, anvende og kontrollere flytteelevator, samt foretage løøf8bende 

vedligeholdelse, udføøf8re almindelige anhugningsopgaver, og efter anvisning foretage korrekt betjening af anhugningsgrej.

42822 Flyttearbejde

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, pakketeknik, vææe6rktøøf8j og hååe5ndteringsgrej, medvirke ved 

hååe5ndtering af almindeligt bohave pååe5 plant gulv, pååe5 trappe, i flyttevogn og i snææe6vre passager.
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 2  Arbejdet omfatter samløøf8ft, pakning og mææe6rkning af flyttekasser, adskillelse, pakning og lææe6sning af møøf8bler og inventar ved lokal flytning, 

stuvning af flyttebil, hååe5ndtering af ¿hund¿, og i samarbejde med andre løøf8fte og flytte lettere emner, samt assistere kollegaer, der arbejder med 

bææe6regjord.

 3  Arbejdet udføøf8res uden at godset eller omgivelserne pååe5føøf8res skader og pååe5 grundlag af en vurdering af de fysiske pååe5virkninger, som 

kroppen udsææe6ttes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, sååe5ledes at de ergonomisk korrekte valg af løøf8fte- og bææe6reteknik 

vææe6lges.

 4  Endelig kan deltageren betjene kunder pååe5 en servicebevidst og kundevenlig mååe5de og samtidig efterleve sikkerheds- og arbejdsmiljøøf8mææe6ssige 

faktorer ved almindeligt flyttearbejde samt give føøf8rstehjææe6lp og foretage alarmering i tilfææe6lde af brand.

42903 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af 

myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt 

vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og 

afværgeteknik i disse køretøjer.

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

 3  (Hastighed max. 50 km/t.

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

 5  I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse.

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

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

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

 8  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i 

dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, 

anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald.

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og udføre elementær 

brandbekæmpelse.

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt aflæsningsforhold af husstandsaffald 

på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/-vejledninger på en sikker og 

forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre 

driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til 

værksted/vognmand.

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til 

transportformens dokumenter.

 2 Deltageren kan anvende IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke.

43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår 

geografien og forløbet i transporten.

 2 Deltageren bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af transporten.

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af 

snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.

 2 Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af 

radiokommunikation

 3 Deltageren kanI forbindelse med anhugningen,  anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt 

kassati-onsgrænser.

 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.
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43932 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 2 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 3 Deltageren kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås

 4 Deltageren kan - under tidspres - udføre kombinerede funk-tioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af ¿kombi-bane¿

 5 Deltageren kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner

 6 Deltageren kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening

 7 Deltageren kan udføre korrekt anhugning

 8 Deltageren er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner

 9 Deltageren er orienteret om lovpligtige vedligehold og efter-syn af Travers- & Portalkraner

43950 Virksomhedsflytning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr, pakning, mærkning og 

opstilling af arkiv i numerisk og alfabetisk orden, skader på flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse, anvende moderne 

teknisk hjælpeudstyr i forbindelse med flytning af virksomheder og kontorinventar. Arbejdet omfatter flytning af hæve-/sænkeborde og en vurdering af de 

omgivelser, som flyttearbejdet udføres i, hvorunder beslutning træffes, om hvilken teknik og hvilket hjælpeudstyr, der kan anvendes.

 2 Deltageren kan foretage korrekt afdækning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregning af vægten af det enkelte flyttegods, og 

udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- og bæreteknik.

43951 Flyttetekniske hjælpemidler

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind



Udskrevet den 11-01-2012

Side 21 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige bygningsindretninger, opbygning, vedligeholdelse og funktion af moderne 

flytteudstyr samt de begrænsninger, der er i brugen af teknisk hjælpeudstyr som følge af bygningers placering, alder og indretning, anvende teknisk 

hjælpeudstyr i forbindelse med flytning af bohave og kontorinventar. Arbejdet omfatter vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i, og i 

tilknytning hertil valg af teknik og hjælpeudstyr, der mest hensigtsmæssigt bør anvendes. Arbejdet udføres efter beregning af vægten af det enkelte 

flyttegods, en vurdering af sikkerhedsfaktorer og udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- 

og bæreteknik. Endelig kan eleven klargøre særligt tungt gods til flytning, opsætte, anvende og kontrollere flytteelevator, samt foretage løbende 

vedligeholdelse, udføre almindelige anhugningsopgaver, og efter anvisning foretage korrekt betjening af anhugningsgrej.

43952 Pakning og emballering ved nat. og int. flytninger

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, forskellige træemballager, herunder måltagning og fremstilling af creet, 

pakketeknik, værktøj og øvrigt håndteringsgrej, de fysiske og klimatiske påvirkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under transport, udføre 

arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mærkning af flyttekasser. Arbejdet omfatter adskillelse, pakning af møbler og inventar, nedpakning af 

almindeligt flyttegods, herunder glas og porcelæn, og korrekt mærkning, samt brug af labels på en for kunden brugervenlig måde.

 2 Deltageren kan foretage nedpakning af antikviteter ved såvel national som international flytning, således at risikoen for kondens-/frostpåvirkninger 

minimeres, og således at der kan foretages genbrug af eksempelvis plast og træ.

43953 Flyttearbejde

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, pakketeknik, værktøj og håndteringsgrej, medvirke ved håndtering af 

almindeligt bohave på plant gulv, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager. Arbejdet omfatter samløft, pakning og mærkning af flyttekasser, adskillelse, 

pakning og læsning af møbler og inventar ved lokal flytning, stuvning af flyttebil, håndtering af "hund", og i samarbejde med andre løfte og flytte lettere 

emner, samt assistere kollegaer, der arbejder med bæregjord. Arbejdet udføres uden at godset eller omgivelserne påføres skader og på grundlag af en 

vurdering af de fysiske påvirkninger, som kroppen udsættes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, således at de ergonomisk korrekte valg af løfte- 

og bæreteknik vælges.

 2 Deltageren kan betjene kunder på en servicebevidst og kundevenlig måde og samtidig efterleve sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige faktorer ved 

almindeligt flyttearbejde samt give førstehjælp og foretage alarmering i tilfælde af brand.

43954 Snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier 

og fortove med traktor/varevogn, påmonteret plov/kost. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive 

fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere plov/kost og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.
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43955 Snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af 

veje, rydning af kryds og rundkørsler mv., med lastbil, påmonteret sneplov. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl 

og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere sneplov på lastbil og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan 

udføres.

43956 Glatførebekæmpelse af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning, på stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, påmonteret saltspreder eller som håndarbejde. Herunder foretage løbende kontrol 

og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring 

samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43957 Glatførebekæmpelse med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning med lastbil, påmonteret saltspreder. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til 

værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.
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43958 Vintertjeneste

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og 

organisering af vintertjeneste generelt, tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre 

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

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

påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning

 3 Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende betjeningsboks (GPS-data), 

udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af "spredebilledet".

43959 International godstransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om international logistik og kørselsforhold, færdselsregler samt gældende 

køre-/hviletidsbestemmelser og arbejdstidsregler, udføre international godstransport og eksportkørsel. Arbejdet omfatter ruteplanlægning, kontrol og klargøring 

af køretøjer til toldlukning (TIR), anvendelse af elektronisk betalings-, navigations- og kommunikationsudstyr på grundlag af gældende kvalitetsnormer (fx 

ISO 9000). I arbejdet indgår kontrol af fragtbreve og leveringsbetingelser, udfyldelse af fragtbreve i henhold til CMR-lovgivning, udfyldelse af 

kørselsrapport, valutarapport, forsikringsdækning mv.

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet 

omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til 

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

systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og 

deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.
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43962 Køreteknik og ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og ny teknologiers 

mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, ESP, retarder/motorbremser, hastighedsbegrænsere og tempostat m.v.), 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t) på glat langbane, 

bremsning/undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer (max. 50 km/t) og bremsning på uens friktion. På glat S-kurve. Anvendelse af ASR og 

bremsning. På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

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

ASR, og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre, hvorledes ABS-bremser 

kontrolleres/vedligeholdes, generel opbygning af ABS - ASR, og disses funktioner, hastighedsbegrænsere og tempostatens funktion og nye 

transmissionstyper.

43964 Sværgodstransport - ledsagebil

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, på grundlag af gældende lovgivning om særtransporter, gennem teori om transportørens, chaufførens og ledsagerens ansvar, pligter og 

kompetence, udføre ledsagelse af særtransporter på det klassificerede vejnet. Arbejdet omfatter opbygning og afmærkning af ledsagekøretøj, anvendelse 

af udstyr, korrekt placering af ledsagekøretøj under transportens gennemførelse, vurdering af særtransportens opbygning, akseltryk, afmærkning, indretning 

og generelle forholdsregler ved lastsikring. I arbejdet indgår ansøgning om transporttilladelse, indberetning af hændelser ved transportens afslutning, egen og 

andres sikkerhed, praktisk trafikregulering, kontrol af transportens dokumenter, tilladelser og attester samt kommunikation med særtransportens chauffør.

 2 Deltageren kan udføre praktisk færdselsregulering, eskortering, vejafmærkning og indsats ved ulykke.

43966 Flakkøretøjer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om flakkøretøjets opbygning, virkemåde og kontrolsystemer, aflæsningsforhold på 

forbrændingsanlæg og deponier m.m., afsætte container på offentlig vej og foretage aflæsning af forskelligt affald på en både sikker og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, vurdering af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig, anvendelse og betjening af 

forskellige flakkøretøjers wire- og kroghejs samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde.

 3 Deltageren kan betjene især containertyper til fast affald, foretage elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der 

opstår slitage og belastning, foretage bakning og manøvrering på lokaliteter med vanskelige passager og snævre pladsforhold, vejlede kunder i sortering af 

affald samt anvende personligt sikkerhedsudstyr.
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43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig 

måde.

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

stoffer kan nedbringes.

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimatorer på en sikker og 

driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

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

stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

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

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker 

og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- 

og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko 

for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.
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44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger.

 2 Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.

 2 Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler.

 3 Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister 

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

 1 Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og 

lageroptegnelser kan køres sammen.

 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, 

skilte, produktblade, prislister eller notater.

 2 Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til 

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

 3 Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på 

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

 2 Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

 2 Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold 

til formålet og virksomhedens behov.
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44376 EDI ved disponering og varebestilling

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan anvende EDI i den daglige disponering og varebestilling i virksomheden, herunder afsende ordrer, modtage bekræftelse, modtage 

følgeseddel samt oprette varer på det interne lagersystem, således at virksomhedens datagrundlag løbende er ajourført.

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, 

præsentations- og informationsmaterialer.

 2 Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer.

44510 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået en viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 2 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan, ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 3 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1 og kan afgøre, 

hvilken køretype en given mængde må transporteres med.

 4 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 5 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 6 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.
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44511 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods i tanke, og kan definere stoffernes fareklasser og deres farlige 

egenskaber.

 2 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 3 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af landingens bevægelse.

 4 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og kan, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 5 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 6 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 7 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 8 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

 9 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44512 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- 

og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 2 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 3 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 4 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 5 Deltageren kan i tilfælde af ulykke/uheld tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44513 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
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 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballage, ud fra oplysninger i transportdokumentet. Desuden, ud far oplysningerne i transportdokumentet, afgøre 

om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilet.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, go er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren har fået opnået viden om de eksplosive og egenskaber go de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 17 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 18 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 19 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået vdien om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

44514 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber, stofferne i de enkelte klasser har, samt 

hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskelige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifer på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, satm at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egene og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatrestsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at beslytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver 

mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tuneller mv. (forebyggelse og sikkerheds samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 18 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

 19 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokument og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.
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 20 Deltageren har opnået kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 21 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 22 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 23 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44515 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 18 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 19 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

44517 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.
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 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Fore-byggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste fare-typer for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

op-bygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sam-menlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdo-kumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte, samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumen-tet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende strå-ling.

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

44518 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)
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 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 26 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 27 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser

 28 Deltageren har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 29 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR vedr. godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 30 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 31 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 32 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44796 Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1   Eleven kan arbejde med fremstilling af plastisk konstruktionsbeton, omfattende modtagelse og kontrol af råvarer, samt deltage i recepthåndteringen.

 2  Eleven kan beregne V/C tal og sammensætte kornkurver, samt deltage i kvalitetsdokumentation.

 3  På baggrund af temperaturoplysninger kan deltageren beregne modenhedsdøgn og anslå betonens styrkeudvikling.

44810 Betjening af betonpumpe og udlæggerbånd

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan betjene betonpumpe og udlæggerbånd i forbindelse med levering af beton.

 2   Eleven kan udføre korrekt transport og aflæsning af beton på byggepladsen under hensyn til sikkerheden for både personer, materiel og konstruktioner, 

samt vedligeholde transportudstyret under iagttagelse af gældende sikkerhedsregler.

 3   Eleven kan foretage prøver på frisk beton og sikre at specifikationerne på følgesedlen overholdes.
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44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede 

kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative 

situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det 

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse mv., håndtere affaldet 

miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse 

og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning og forgiftning og træffe 

passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for 

direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og godkendte emballager, 

afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og endvidere kontrol af, hvorvidt 

chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre 

læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at 

blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

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

af udragende godstyper.

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre 

trafikanter under kørsel.

45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og mekaniske 

/fysikske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og 

anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Endvidere kan deltageren, under hensyntagen til forhold af sundhedsmæssig betydning, udføre daglige arbejdsfunktioner ergonomisk korrekt, således at 

skader på grund af forkert belastning af ryg, led og muskulatur kan undgås/nedbringes.

45136 Flytning af tungt bohave og inventar

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, klargøre særligt tungt gods til flytning, herunder udvælge de særlige tekniske hjælpemidler, der er behov for 

ved flytning af særligt tungt bohave, inventar og materiel i de situationer, som kan forekomme fra og til forskellige bygningstyper og til 

flyttebiler/containere.
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 2 Arbejdet omfatter beregning af vægten af det enkelte flyttegods og udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden 

og de konkrete omgivelser.

 3 Anvendelse af korrekt løfte- og bæreteknik, håndtering af seler og i samarbejde med andre løfte og flytte emner, eksempelvis pengeskabe eller elektroniske 

maskiner.

 4 Deltageren kan klargøre, adskille og flytte klaverer og flygler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

45139 Surring eller stuvning af flyttegods

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på flyttegodset under transport, stuve og surre forskelligt flyttegods 

på flyttebiler/containere, således at flytningen kan gennem-føres uden, at der opstår skader på gods eller køretøj, eller der opstår risiko for uheld.

 2 Arbejdet omfatter anvendelse af surringsgrej, afstivning og afspærring af flyttegodset, korrekt læsning og hensigtsmæssig transport- og 

stuvningsplanlægning under hensyntagen til klimatiske forhold samt kendskab til forsikringsforhold.

 3 Deltageren kan adskille og samle forskelligt flyttegods uden, at der opstår skader, opsætte et magasin og fortage korrekt stuvning heri, anvende den 

særlige teknik, som bruges ved stuvning af containere til oversøisk forsendelse og af flyttebiler, der kører til udlandet.

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige 

salgspsykologiske metoder.

 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende 

er tildelt.

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

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

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

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

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.
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45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

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

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

 2 Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support 

og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

45595 Tanktransport - sikkerhed og sundhed

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om ergonomi, uheldsforebyggelse og sundhed, indgå i arbejdsopgaver relateret til tanktransport 

på grundlag af et adfærdsbaseret sikkerhedsarbejde og en bevidsthed om sundhedsmæssige faktorer, der påvirker chaufførens evne til at udføre normale 

arbejdsfunktioner.

45596 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om produkter, der transporteres i tankvogne og deres eventuelle farlige og/eller miljøskadelige 

egenskaber, tankvognes tekniske udstyr samt modtagestedernes typiske faciliteter, såvel teknisk som sikkerhedsmæssigt, udføre levering og af- og 

pålæsning af normalt forekommende produkter i tanktransporten.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til de særlige forhold, der knytter sig til denne transportform, hvor losning foretages ved anvendelse af: Trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb, afhængigt af sikkerhedsmæssige forhold og produkttype.

 3 Endvidere foretages håndtering af slanger, dæksler, ventiler mv. under hensyntagen til stoffernes eventuelle farlige kemiske egenskaber og miljømæssige 

risici. Under lossesituationen udvises agtpågivenhed i forhold til risiko for overfyldning, hvor modtagetanken ikke kan rumme leverancen og ved 

fejllevering, hvor produktet leveres til forkert modtagetank.

45597 Tanktransport - tankbilens udstyr

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om tankbilens tekniske udstyr og dettes drift og vedligehold, udføre transport med tankbil under 

iagttagelse af højeste grad af sikkerhed. Endvidere foretage dagligt vedligehold og foretage korrekt indrapportering til værksted ved konstaterede fejl, der 

kræver umiddelbar eller snarlig reparation.

45599 Tanktransport - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om regler for transport af faste og flydende stoffer i tank, chaufførens almene retsstilling, 

miljøsikkerhed, terrorbekæmpelse, transport af forskellige produktkategoriers kvalitet, samt ændringer i færdselslov, ADR-konventionen og generelle 

kunderelationer og andre forhold vedr. transporter i tanke, håndtere det aktuelt gældende regelsæt ved udførelse af normalt forekommende arbejdsopgaver i 

forbindelse med kørsel med tankbil.

45600 Tanktransport og defensiv kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om defensiv kørsel, udføre alle trafiksikkerhedsmæssige aspekter ved kørsel med tankbil 

inklusiv trailer/hænger, under iagttagelse af den nødvendige koncentration, forudseenhed og korrekte aflæsning af trafikale situationer.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til særlige forhold og situationer i trafikken, herunder manøvrering, vognbaneskift, kørsel i vejkryds/vigepligter, svingning, 

afstand og overhalingssituationer, fra- og tilkørsel, vejbanens beskaffenhed og vejrforholdene, brug af gear, kobling og bremser, sikkerhedssele, stabilitet 

og nedstigning fra førerkabinen.

 3 Deltageren får, på baggrund af en trafikal adfærdsmåling og en observeret risikoprofil, fastlagt en individuel handlingsplan, som indeholder råd/vejledning, 

der kan fremme vaner og kørselsmønstre, som kan medvirke til nedsættelse af uheldsrisici og nærved hændelser.
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45601 Tanktransport - personskade og uheldsbekæmpelse

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om førstehjælp, skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige 

stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændig eller i samarbejde med andre løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller 

intervenerende indsats.

 2 Arbejdet omfatter en præcis afgrænsning af chaufførens muligheder og opgaver forud for det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadesstedet.

45645 Vejen som arbejdsplads - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Eleven er efter uddannelsen i stand til at efterleve de bygherre krav der stilles fra forskellige vejmyndigheder vedr.

 2  afmærkning i forbindelse med arbejde ved og på vej.

 3      Eleven kan, ved hjælp af godkendt afmærkningsmateriel, udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter aktuelle 

gældende bestemmelser, og kender det overordnede forløb og dets enkelte elementer ved afmærkning af vejarbejde.

 4      Eleven kan, med ajourført viden om hvilke fejl og mangler der hyppigt forekommer ved afmærkning af vejarbejde, eliminere disse.

 5      Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse iht.

 6  krav fra forskellige vejmyndigheder, herunder Vejdirektoratet.

 7  Uddannelsen ajourfører deltagerne, for så vidt angår afmærkning ifm.

 8  arbejde på eller ved vej, som tidligere har deltaget på arbejdsmarkedsuddannelsen 41945 ¿Vejen som arbejdsplads¿ eller enkeltfaget 33426 ¿Vejen som 

arbejdsplads¿.

 9   Denne uddannelse skal gennemføres med 5 års interval.

45710 Mobilkran, certifikat B

Uden niveau

AMU-mål

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med mobilkran, certifikattype B, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv., ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib), dirigere en kranopgave 

ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage forebyggende 

vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.
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45714 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende 

arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv. samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) og dirigere en 

kranopgave ved hjælp af håndsignaler / selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio.

 3 Deltageren kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv.

45715 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran, certifikattype E, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt 

arbejdsmiljølovens bestemmelser.

 2 Kan derudover udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv., samt 

betjening af kran med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 3 Tillige kan deltageren indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib og evt. læssegrab), 

dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage 

forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, 

dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt 

og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.
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45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende 

dyr.

45920 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan varetage styringsopgaver i forhold til 3. parts løsninger.

 2 Deltageren kan afdække og vurdere behov for logistikydelsen med 3. part.

 3 Deltageren kan opstille mål og kravspecifikationer for en 3. parts løsning, samt udarbejde et etablerings- og driftsbudget for 3. parts løsninger.

 4 Deltageren kender de delelementer som 3. parts logistik omhandler.

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

05-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, sikkerhedsmææe6ssig og professionel 

mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at 

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

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

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

46908 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)
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Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager ¿ inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46909 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46911 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 7, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46912 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
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46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46915 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46916 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46917 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
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2241 Afsl.prv: Vejgodstransportuddannelsen,Godschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Chauffør, Godschauffør

4836 Hydraulisk hjælpeudstyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

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

4924 Arbejde med lad- og læssesystemer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

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

4944 Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre godstransport med påhængsvogn, kærre eller sættevogn.
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4945 Transport af farligt gods

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre transport af farligt gods med værende udstyr og 

efter gældende bestemmelser.

4946 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre transport af temperaturfølsomt gods med værende 

udstyr og efter gældende bestemmelser.

4947 Sværgods- eller blokvognskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

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

udstyr og efter gældende bestemmelser.

4948 Distributions- eller fragtmandskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre distributions- og fragtmandskørsel med værende 

udstyr og efter gældende bestemmelser samt anvende stregkodeudstyr og edb.
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 2 Eleven kan udføre arbejdsopgaver på terminal/fragtmandshal.

4949 International transport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre tanktransport med værende udstyr og efter 

gældende bestemmelser.

 2 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening af internationale kunder og leverandører.

4950 Entreprenørkørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre entreprenørkørsel med værende udstyr og efter 

gældende bestemmelser.

5137 Kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter og 

udføre anhugningsopgaver.

5138 Transport af levende dyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind
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 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre dyretransport med værende udstyr og efter 

gældende bestemmelser.

5139 Kørsel med gaffeltruck eller selvkørende stabler

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

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

værende udstyr og efter gældende bestemmelser.

5140 Kørsel med varevogn under 3.500 kg

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med varevogn under 3.500 kg.

2273 Kompmål: Vejgodstransportudd., Godschauffør

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende vejtransportens regler samt 

håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods.

 2 Eleven kan udføre transporter med farligt gods efter gældende myndighedskrav.

 5 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche.

 9 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

 11 Eleven kan indgå i et logistikforløb med fokus på kvalitet og miljø.

 12 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng.

 13 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge.

 14 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

 15 Eleven kan opnå helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge.

 16 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget iværksætteri og innovation, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

 17 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau E, i jobmæssige og almene sammenhænge.

 18 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, certifikat D, jf. gældende regler.
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Valgfag

0,8 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind

Afsluttede fag:

4665 Edb-lagerstyring - introduktion

Begynder

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 til 05-12-2011

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt 

andet registrering af vare til- og afgange, optælling og placering af varer.

 2 Faget skal bestås.

46910 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

29-09-2011 til 29-09-2011

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse 

af gods hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Fag på specialet Kørselsdisponent
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23013 Iværksætteri og innovation

 F

Grundfag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.

 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør.

 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer.

 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold.

23014 Informationsteknologi

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse 

IT-værktøjer.

 2 Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål.

 3 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.

 4 Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.

 5 Eleven kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilken 

konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske.

 6 Eleven kan dokumentere og formidle løsning af IT-relaterede problemstillinger.

23030 Samfundsfag

 E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 9 Eleven udvikler sin evne til at anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag 

argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

 10 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhænge mellem samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

 11 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet, den 

internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere.

 12 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv.

 13 Eleven kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier samt bearbejde og formidle denne information på et 

grundlæggende niveau.
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23030 Samfundsfag

 F

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 9 Eleven begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne 

synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

 10 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling.

 11 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de 

miljømæssige aspekter.

 12 Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres 

regulering i det faglige system.

 13 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.

 14 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven behersker almindelige ledelsesredskaber (situationsbestemt ledelse, forandringsledelse, coaching, konflikthåndtering) og kan formidle et godt 

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

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til 

denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

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

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

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

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

funktionærloven.

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

Beredskabsstyrelsen mm.

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

styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, anvende denne viden til medarbejderudvikling.

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer.

4749 Kvalitetsstyring og kundeservice

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

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

 2 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse.

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 2 eller tidligere uddannelse.

 2 Eleven kan anvende transporttekniske termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale.

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

5256 Sundhed for chauffører

Rutineret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan arbejde sikkert som chauffør på baggrund af sin viden om kroppens behov for sund kost, sunde arbejdsstillinger, motion og arbejdsbevægelsers 

indflydelse på livskvalitet og mulighed for at forebygge sygdomme.

 2 Eleven kan vurdere egen sundhedstilstand på basis af vedkommendes viden om WHO's definition af sundhed samt hvilke ernæringsmæssige, fysiologiske 

og ergonomiske faktorer, der påvirker kroppen i positiv og negativ retning.

 3 Eleven har indsigt i afspændingsteknikker, som kan bruges i hverdagen til at opnå bedre hvile og søvn, ligesom chaufføren opnår en grundlæggende viden 

om smerter, hvorfor de opstår og hvordan smerter kan forebygges og afhjælpes.

 4 Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.

 5 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.
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5388 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

 3    1. Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

 4    2. Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold,

 5    3. Andre og særegne kulturforhold.

 6 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

 7 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.

5658 Trafiksikkerhedsledelse

Avanceret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan foretage trafiksikkerhedsledelse, fx med udgangspunkt i EU`s Road Safety Charter.

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

registreringssystem samt systemer til brændstofmålinger.

 3 Eleven kan medvirke til udarbejdelse af chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, virksomhedens image, vedligeholdelse og kontrol.

5659 Vejtransportens love og regler

Avanceret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 2 Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og -kanaler.

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

transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for transportvirksomheder samt øvrige forhold vedrørende godset, køretøjet, chaufføren og 

vognmanden.
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5660 Afsluttende projekt

Avanceret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan belyse en kompleks transportsituation, proces eller problemstilling, valgt i egen virksomhed og beskrive den med inddragelse af så mange af 

uddannelsens fag som muligt.

 2 Eleven fremlægger og uddyber sit projekt ved en mundtlig eksamen.

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Område-/specialefag

2,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 2 Eleven kender de mest anvendte typer af telematik og IT, der anvendes specifikt inden for transportbranchen, som fx satelitkommunikation, 

GPS-systemer, lagerstyringsprogrammer, mv.

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

indgår i.

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

9452 Regler modulvogntog

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog.

 2 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der gælder vedrørende akseltryk m.v.

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre.

 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog.
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40259 Lastbilmonteret kran E udvidelse af cert. o. 50 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Herunder udvælge og 

anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Deltageren kan anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes anvisninger for anvendelse og 

vedligeholdelse af såvel kran, som anhugningsgrej. Deltageren kan endvidere, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft med kraner, 

herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft, samt kunne placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til omgivelserne og de 

byrder der skal løftes, samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.

40260 Lastbilmonteret kran D udvidelse af cert. 18-25 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner (til og med 25 tonsmeter) på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Herunder udvælge og anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Derudover kan deltageren anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes 

anvisninger for anvendelse og vedligeholdelse af såvel kran som anhugningsgrej. Endvidere kan deltageren, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, 

foretage samløft med kraner, herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft og placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til 

omgivelserne og de byrder, der skal løftes samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel 

med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt.

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

deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og 

igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på tør vej.

40458 Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, manøvrere køretøj baglæns omkring hjørner og til læsseramper mv., ved brug af spejle/bakkamera, således at 

farlige situationer og bagendekollisioner undgås. Desuden kan deltageren udføre korrekt indstilling af spejle og kan udføre korrekte højresving under 

påvirkning af distraktionsfaktorer samt ved aflæsning af eventuelle orienterings- og advarselssystemer til registrering af medkørende trafikanter.

 2 Derudover opnår deltageren indsigt i hensigtsmæssig kørselsadfærd til afværgelse af mødeuheld med modkørende trafikanter.

40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

og mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

 2 Den praktiske kørsel omfatter:

 3 - Tør langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 4 - Glat langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 5 - Styreøvelse i kurve.

 6 - Tør behændighedsbane med reaktionsøvelse.

 7 - Slalomøvelse.

 8 - Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

 9 - Glat bakke med gearskift og igangsætning opad.

 10 - Udskridning ved kørsel nedad.

40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om disse køretøjers 

manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed. 

Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt katastrofeopbremsning. (Hastighed 

max. 50 km/t.) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, evt. anvendelse af 

ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal 

asfaltbelægning.

40461 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

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

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

opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer. Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter 

bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t.) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt 

opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse. På glat bakke 

bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR. Endelig indgår korrekt 

bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR, og brugen 

heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

41442 Samarbejde i grupper i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan forstå virksomhedens gruppeprocesser, hvorledes normer og værdier sættes i grupper, gruppens elementer og udviklingsfaser.

 2 Deltageren kan aktivt fjerne de processer, der hindre samarbejdet og styrker de processer der fremmer samarbejdet.

 3 Deltageren kan samarbejde i grupper for at nå disse mål uden at suboptimere og derved komprimitterer virksomhedens overordnede mål.

 4 Deltageren kan problemløse i virksomheden i forhold til behovet for at yde høj service med knappe ressourcer.

 5 Deltageren kan konfliktløse i egen gruppe og imellem grupper for at sikre samarbejdet i gruppen mellem grupper i virksomheden.

41443 Organisation i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 2 Deltagerne kan forstå og vurdere organisationens strukturelle opbygning, de styringsmæssige processer, der foregår i organisationen og kulturens 

indflydelse på organisationen.

 3 Deltagerne kan forstå organisationen som en helhed med fælles mål or retning uanset, hvor i organisationen betragteren er placeret, således at de er i stand 

til at udføre deres arbejdsfunktioner i overensstemmelse med virksomhedens mål.

 4 Deltagerne kan vurdere der organisatoriske samspil mellem de forskellige afdelinger, funktioner, grupper og personer i virksomheden med henblik på at 

optimere dette.

 5 Deltagerne kan medvirke til at designe organisationstilpasninger og organisationsforandringer og derved indgå som en kompetent medspiller i 

virksomhdens/institutionens organistoriske udvikling.

41946 Affald - behandlingsanlæg

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

 1 Deltageren kan på baggrund af viden om love og bekendtgørelser medvirke til optimering af driften på et behandlingsanlæg.

 2 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved forskellige mulige udformninger af behandlingsanlæg med samme funktion, samt er bekendt med det 

afgiftssystem, som er af væsentlig betydning for økonomien på behandlingsanlæg.

 3 Deltageren kan identificere driftsmæssige knudepunkter i anlægget, så de får overblik over det aktuelle anlægs produktionsflow.

 4 Deltageren kan tage højde for anlægsspecifikke arbejdsmiljømæssige problemer.

 5 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved anlægget ud fra viden om miljøledelse.

 6 Uddannelsen kan gennemføres for følgende affaldsbehandlingsanlæg: Komposteringanlæg, forbrændingsanlæg samt sorterings- og genanvendelsesanlæg.

41947 Affald - fraktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan indplacere fraktionen i det gældende afgiftssystem.

 2 Deltageren kan ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer, vælge den optimale behandlingsform for fraktionen under hensyntagen til økonomi, miljø og 

kvaliteten af slutproduktet.

 3 Deltageren kan tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer.

 4 Deltageren kan afgrænse fraktionen ud fra oprindelse og kemisk sammensætning.

 5 Deltageren kan anvende (AB92/ABT93) i forbindelse med sikkerhedsstillelse, tidsfrister, aflevering, mangler, ansvar og tvister ved bygge- og 

anlægsarbejder.

 6 Uddannelsen kan gennemføres fra fraktionerne: Organisk affald, plast, glas, papir samt beton og tegl.

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i 

dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, 

anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald.

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og udføre elementær 

brandbekæmpelse.

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt aflæsningsforhold af husstandsaffald 

på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/-vejledninger på en sikker og 

forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre 

driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til 

værksted/vognmand.

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til 

transportformens dokumenter.

 2 Deltageren kan anvende IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke.

43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår 

geografien og forløbet i transporten.

 2 Deltageren bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af transporten.

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af 

snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.

 2 Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af 

radiokommunikation

 3 Deltageren kanI forbindelse med anhugningen,  anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt 

kassati-onsgrænser.

 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43932 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 2 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 3 Deltageren kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås

 4 Deltageren kan - under tidspres - udføre kombinerede funk-tioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af ¿kombi-bane¿

 5 Deltageren kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner

 6 Deltageren kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening

 7 Deltageren kan udføre korrekt anhugning

 8 Deltageren er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner

 9 Deltageren er orienteret om lovpligtige vedligehold og efter-syn af Travers- & Portalkraner

43950 Virksomhedsflytning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr, pakning, mærkning og 

opstilling af arkiv i numerisk og alfabetisk orden, skader på flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse, anvende moderne 

teknisk hjælpeudstyr i forbindelse med flytning af virksomheder og kontorinventar. Arbejdet omfatter flytning af hæve-/sænkeborde og en vurdering af de 

omgivelser, som flyttearbejdet udføres i, hvorunder beslutning træffes, om hvilken teknik og hvilket hjælpeudstyr, der kan anvendes.

 2 Deltageren kan foretage korrekt afdækning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregning af vægten af det enkelte flyttegods, og 

udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- og bæreteknik.

43952 Pakning og emballering ved nat. og int. flytninger

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, forskellige træemballager, herunder måltagning og fremstilling af creet, 

pakketeknik, værktøj og øvrigt håndteringsgrej, de fysiske og klimatiske påvirkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under transport, udføre 

arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mærkning af flyttekasser. Arbejdet omfatter adskillelse, pakning af møbler og inventar, nedpakning af 

almindeligt flyttegods, herunder glas og porcelæn, og korrekt mærkning, samt brug af labels på en for kunden brugervenlig måde.

 2 Deltageren kan foretage nedpakning af antikviteter ved såvel national som international flytning, således at risikoen for kondens-/frostpåvirkninger 

minimeres, og således at der kan foretages genbrug af eksempelvis plast og træ.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43953 Flyttearbejde

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, pakketeknik, værktøj og håndteringsgrej, medvirke ved håndtering af 

almindeligt bohave på plant gulv, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager. Arbejdet omfatter samløft, pakning og mærkning af flyttekasser, adskillelse, 

pakning og læsning af møbler og inventar ved lokal flytning, stuvning af flyttebil, håndtering af "hund", og i samarbejde med andre løfte og flytte lettere 

emner, samt assistere kollegaer, der arbejder med bæregjord. Arbejdet udføres uden at godset eller omgivelserne påføres skader og på grundlag af en 

vurdering af de fysiske påvirkninger, som kroppen udsættes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, således at de ergonomisk korrekte valg af løfte- 

og bæreteknik vælges.

 2 Deltageren kan betjene kunder på en servicebevidst og kundevenlig måde og samtidig efterleve sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige faktorer ved 

almindeligt flyttearbejde samt give førstehjælp og foretage alarmering i tilfælde af brand.

43954 Snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier 

og fortove med traktor/varevogn, påmonteret plov/kost. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive 

fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere plov/kost og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43955 Snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af 

veje, rydning af kryds og rundkørsler mv., med lastbil, påmonteret sneplov. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl 

og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere sneplov på lastbil og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan 

udføres.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43956 Glatførebekæmpelse af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning, på stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, påmonteret saltspreder eller som håndarbejde. Herunder foretage løbende kontrol 

og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring 

samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43957 Glatførebekæmpelse med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning med lastbil, påmonteret saltspreder. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til 

værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43958 Vintertjeneste

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og 

organisering af vintertjeneste generelt, tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre 

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

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

påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning

 3 Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende betjeningsboks (GPS-data), 

udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af "spredebilledet".
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43959 International godstransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om international logistik og kørselsforhold, færdselsregler samt gældende 

køre-/hviletidsbestemmelser og arbejdstidsregler, udføre international godstransport og eksportkørsel. Arbejdet omfatter ruteplanlægning, kontrol og klargøring 

af køretøjer til toldlukning (TIR), anvendelse af elektronisk betalings-, navigations- og kommunikationsudstyr på grundlag af gældende kvalitetsnormer (fx 

ISO 9000). I arbejdet indgår kontrol af fragtbreve og leveringsbetingelser, udfyldelse af fragtbreve i henhold til CMR-lovgivning, udfyldelse af 

kørselsrapport, valutarapport, forsikringsdækning mv.

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet 

omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til 

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

systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og 

deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

43962 Køreteknik og ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og ny teknologiers 

mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, ESP, retarder/motorbremser, hastighedsbegrænsere og tempostat m.v.), 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t) på glat langbane, 

bremsning/undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer (max. 50 km/t) og bremsning på uens friktion. På glat S-kurve. Anvendelse af ASR og 

bremsning. På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

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

ASR, og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre, hvorledes ABS-bremser 

kontrolleres/vedligeholdes, generel opbygning af ABS - ASR, og disses funktioner, hastighedsbegrænsere og tempostatens funktion og nye 

transmissionstyper.
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43964 Sværgodstransport - ledsagebil

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, på grundlag af gældende lovgivning om særtransporter, gennem teori om transportørens, chaufførens og ledsagerens ansvar, pligter og 

kompetence, udføre ledsagelse af særtransporter på det klassificerede vejnet. Arbejdet omfatter opbygning og afmærkning af ledsagekøretøj, anvendelse 

af udstyr, korrekt placering af ledsagekøretøj under transportens gennemførelse, vurdering af særtransportens opbygning, akseltryk, afmærkning, indretning 

og generelle forholdsregler ved lastsikring. I arbejdet indgår ansøgning om transporttilladelse, indberetning af hændelser ved transportens afslutning, egen og 

andres sikkerhed, praktisk trafikregulering, kontrol af transportens dokumenter, tilladelser og attester samt kommunikation med særtransportens chauffør.

 2 Deltageren kan udføre praktisk færdselsregulering, eskortering, vejafmærkning og indsats ved ulykke.

43966 Flakkøretøjer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om flakkøretøjets opbygning, virkemåde og kontrolsystemer, aflæsningsforhold på 

forbrændingsanlæg og deponier m.m., afsætte container på offentlig vej og foretage aflæsning af forskelligt affald på en både sikker og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, vurdering af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig, anvendelse og betjening af 

forskellige flakkøretøjers wire- og kroghejs samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde.

 3 Deltageren kan betjene især containertyper til fast affald, foretage elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der 

opstår slitage og belastning, foretage bakning og manøvrering på lokaliteter med vanskelige passager og snævre pladsforhold, vejlede kunder i sortering af 

affald samt anvende personligt sikkerhedsudstyr.

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig 

måde.

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

stoffer kan nedbringes.

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimatorer på en sikker og 

driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.
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43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

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

stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

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

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker 

og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- 

og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko 

for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.
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44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger.

 2 Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.

 2 Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler.

 3 Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister 

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og 

lageroptegnelser kan køres sammen.

 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, 

skilte, produktblade, prislister eller notater.

 2 Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til 

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

 3 Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på 

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

 2 Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

 2 Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold 

til formålet og virksomhedens behov.

44376 EDI ved disponering og varebestilling

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan anvende EDI i den daglige disponering og varebestilling i virksomheden, herunder afsende ordrer, modtage bekræftelse, modtage 

følgeseddel samt oprette varer på det interne lagersystem, således at virksomhedens datagrundlag løbende er ajourført.
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44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, 

præsentations- og informationsmaterialer.

 2 Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer.

44510 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået en viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 2 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan, ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 3 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1 og kan afgøre, 

hvilken køretype en given mængde må transporteres med.

 4 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 5 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 6 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44511 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods i tanke, og kan definere stoffernes fareklasser og deres farlige 

egenskaber.

 2 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 3 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af landingens bevægelse.

 4 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og kan, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 5 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 6 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 7 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

 8 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

 9 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44512 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- 

og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 2 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 3 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 4 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 5 Deltageren kan i tilfælde af ulykke/uheld tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44513 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballage, ud fra oplysninger i transportdokumentet. Desuden, ud far oplysningerne i transportdokumentet, afgøre 

om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilet.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, go er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren har fået opnået viden om de eksplosive og egenskaber go de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 17 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 18 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 19 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

 20 Deltageren har opnået vdien om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

44514 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber, stofferne i de enkelte klasser har, samt 

hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskelige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifer på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, satm at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egene og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatrestsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at beslytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver 

mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tuneller mv. (forebyggelse og sikkerheds samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 18 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

 19 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokument og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 20 Deltageren har opnået kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 21 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 22 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 23 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44515 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 18 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 19 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

44517 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Fore-byggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste fare-typer for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

op-bygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sam-menlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdo-kumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte, samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumen-tet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.
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 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende strå-ling.

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

44518 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 26 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 27 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser

 28 Deltageren har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 29 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR vedr. godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 30 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 31 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 32 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.
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44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede 

kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative 

situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det 

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse mv., håndtere affaldet 

miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse 

og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning og forgiftning og træffe 

passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for 

direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og godkendte emballager, 

afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og endvidere kontrol af, hvorvidt 

chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre 

læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at 

blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

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

af udragende godstyper.

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre 

trafikanter under kørsel.

45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og mekaniske 

/fysikske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og 

anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Endvidere kan deltageren, under hensyntagen til forhold af sundhedsmæssig betydning, udføre daglige arbejdsfunktioner ergonomisk korrekt, således at 

skader på grund af forkert belastning af ryg, led og muskulatur kan undgås/nedbringes.

45136 Flytning af tungt bohave og inventar

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, klargøre særligt tungt gods til flytning, herunder udvælge de særlige tekniske hjælpemidler, der er behov for 

ved flytning af særligt tungt bohave, inventar og materiel i de situationer, som kan forekomme fra og til forskellige bygningstyper og til 

flyttebiler/containere.
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 2 Arbejdet omfatter beregning af vægten af det enkelte flyttegods og udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden 

og de konkrete omgivelser.

 3 Anvendelse af korrekt løfte- og bæreteknik, håndtering af seler og i samarbejde med andre løfte og flytte emner, eksempelvis pengeskabe eller elektroniske 

maskiner.

 4 Deltageren kan klargøre, adskille og flytte klaverer og flygler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

45139 Surring eller stuvning af flyttegods

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på flyttegodset under transport, stuve og surre forskelligt flyttegods 

på flyttebiler/containere, således at flytningen kan gennem-føres uden, at der opstår skader på gods eller køretøj, eller der opstår risiko for uheld.

 2 Arbejdet omfatter anvendelse af surringsgrej, afstivning og afspærring af flyttegodset, korrekt læsning og hensigtsmæssig transport- og 

stuvningsplanlægning under hensyntagen til klimatiske forhold samt kendskab til forsikringsforhold.

 3 Deltageren kan adskille og samle forskelligt flyttegods uden, at der opstår skader, opsætte et magasin og fortage korrekt stuvning heri, anvende den 

særlige teknik, som bruges ved stuvning af containere til oversøisk forsendelse og af flyttebiler, der kører til udlandet.

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige 

salgspsykologiske metoder.

 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende 

er tildelt.

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

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

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

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

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.
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45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

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

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

 2 Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support 

og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

45595 Tanktransport - sikkerhed og sundhed

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om ergonomi, uheldsforebyggelse og sundhed, indgå i arbejdsopgaver relateret til tanktransport 

på grundlag af et adfærdsbaseret sikkerhedsarbejde og en bevidsthed om sundhedsmæssige faktorer, der påvirker chaufførens evne til at udføre normale 

arbejdsfunktioner.

45596 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om produkter, der transporteres i tankvogne og deres eventuelle farlige og/eller miljøskadelige 

egenskaber, tankvognes tekniske udstyr samt modtagestedernes typiske faciliteter, såvel teknisk som sikkerhedsmæssigt, udføre levering og af- og 

pålæsning af normalt forekommende produkter i tanktransporten.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til de særlige forhold, der knytter sig til denne transportform, hvor losning foretages ved anvendelse af: Trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb, afhængigt af sikkerhedsmæssige forhold og produkttype.

 3 Endvidere foretages håndtering af slanger, dæksler, ventiler mv. under hensyntagen til stoffernes eventuelle farlige kemiske egenskaber og miljømæssige 

risici. Under lossesituationen udvises agtpågivenhed i forhold til risiko for overfyldning, hvor modtagetanken ikke kan rumme leverancen og ved 

fejllevering, hvor produktet leveres til forkert modtagetank.

45597 Tanktransport - tankbilens udstyr

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om tankbilens tekniske udstyr og dettes drift og vedligehold, udføre transport med tankbil under 

iagttagelse af højeste grad af sikkerhed. Endvidere foretage dagligt vedligehold og foretage korrekt indrapportering til værksted ved konstaterede fejl, der 

kræver umiddelbar eller snarlig reparation.

45599 Tanktransport - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om regler for transport af faste og flydende stoffer i tank, chaufførens almene retsstilling, 

miljøsikkerhed, terrorbekæmpelse, transport af forskellige produktkategoriers kvalitet, samt ændringer i færdselslov, ADR-konventionen og generelle 

kunderelationer og andre forhold vedr. transporter i tanke, håndtere det aktuelt gældende regelsæt ved udførelse af normalt forekommende arbejdsopgaver i 

forbindelse med kørsel med tankbil.

45600 Tanktransport og defensiv kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om defensiv kørsel, udføre alle trafiksikkerhedsmæssige aspekter ved kørsel med tankbil 

inklusiv trailer/hænger, under iagttagelse af den nødvendige koncentration, forudseenhed og korrekte aflæsning af trafikale situationer.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til særlige forhold og situationer i trafikken, herunder manøvrering, vognbaneskift, kørsel i vejkryds/vigepligter, svingning, 

afstand og overhalingssituationer, fra- og tilkørsel, vejbanens beskaffenhed og vejrforholdene, brug af gear, kobling og bremser, sikkerhedssele, stabilitet 

og nedstigning fra førerkabinen.

 3 Deltageren får, på baggrund af en trafikal adfærdsmåling og en observeret risikoprofil, fastlagt en individuel handlingsplan, som indeholder råd/vejledning, 

der kan fremme vaner og kørselsmønstre, som kan medvirke til nedsættelse af uheldsrisici og nærved hændelser.
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45601 Tanktransport - personskade og uheldsbekæmpelse

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om førstehjælp, skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige 

stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændig eller i samarbejde med andre løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller 

intervenerende indsats.

 2 Arbejdet omfatter en præcis afgrænsning af chaufførens muligheder og opgaver forud for det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadesstedet.

45710 Mobilkran, certifikat B

Uden niveau

AMU-mål

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med mobilkran, certifikattype B, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv., ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib), dirigere en kranopgave 

ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage forebyggende 

vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

45714 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende 

arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv. samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) og dirigere en 

kranopgave ved hjælp af håndsignaler / selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio.

 3 Deltageren kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

45715 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran, certifikattype E, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt 

arbejdsmiljølovens bestemmelser.

 2 Kan derudover udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv., samt 

betjening af kran med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 3 Tillige kan deltageren indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib og evt. læssegrab), 

dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage 

forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, 

dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt 

og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende 

dyr.
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45920 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan varetage styringsopgaver i forhold til 3. parts løsninger.

 2 Deltageren kan afdække og vurdere behov for logistikydelsen med 3. part.

 3 Deltageren kan opstille mål og kravspecifikationer for en 3. parts løsning, samt udarbejde et etablerings- og driftsbudget for 3. parts løsninger.

 4 Deltageren kender de delelementer som 3. parts logistik omhandler.

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, sikkerhedsmææe6ssig og professionel 

mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at 

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

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

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

46908 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager ¿ inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46909 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)



Udskrevet den 11-01-2012

Side 80 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46911 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 7, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46912 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46915 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2
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Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46916 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46917 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

2242 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Kørselsdisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Chauffør, Kørselsdisponent
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

4796 Kundeservice og forhandlingsteknik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven benytter god kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden.

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

4836 Hydraulisk hjælpeudstyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

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

4924 Arbejde med lad- og læssesystemer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

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

4944 Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre godstransport med påhængsvogn, kærre eller sættevogn.



Udskrevet den 11-01-2012

Side 83 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

4945 Transport af farligt gods

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre transport af farligt gods med værende udstyr og 

efter gældende bestemmelser.

4946 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre transport af temperaturfølsomt gods med værende 

udstyr og efter gældende bestemmelser.

4947 Sværgods- eller blokvognskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

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

udstyr og efter gældende bestemmelser.

4948 Distributions- eller fragtmandskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre distributions- og fragtmandskørsel med værende 

udstyr og efter gældende bestemmelser samt anvende stregkodeudstyr og edb.

 2 Eleven kan udføre arbejdsopgaver på terminal/fragtmandshal.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

4949 International transport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre tanktransport med værende udstyr og efter 

gældende bestemmelser.

 2 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening af internationale kunder og leverandører.

4950 Entreprenørkørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre entreprenørkørsel med værende udstyr og efter 

gældende bestemmelser.

5137 Kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter og 

udføre anhugningsopgaver.

5138 Transport af levende dyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre dyretransport med værende udstyr og efter 

gældende bestemmelser.
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5139 Kørsel med gaffeltruck eller selvkørende stabler

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

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

værende udstyr og efter gældende bestemmelser.

5140 Kørsel med varevogn under 3.500 kg

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med varevogn under 3.500 kg.

5142 Renovationskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre renovationskørsel med værende udstyr og efter 

gældende bestemmelser.

5143 Tanktransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre tanktransport med værende udstyr og efter 

gældende bestemmelser.
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5144 Flytte- og møbeltransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre flytte- og møbeltransport med værende udstyr og 

efter gældende bestemmelser.

5146 Styring af produkter, informationer og materiel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven benytter systemer til styring af produkter, informationer og materiel i sit daglige arbejde i virksomheden.

5147 Bistå i daglig drift og ledelse

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven bistår ledelse i daglig drift og ledelse, behersker almindelige ledelsesredskaber og kan formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om 

etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til 

denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

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

 4 Eleven kan anvende sin viden til medarbejderudvikling.

 5 Eleven kan deltage i arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer.

5149 Kvalitetsstyring og optimering af processer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind
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 1 Eleven deltager i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følger op på disse.

 2 Eleven deltager i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden.

2275 Kompmål: Vejgodstransportudd., Kørselsdisponent

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende vejtransportens regler samt 

håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods.

 2 Eleven kan udføre transporter med farligt gods efter gældende myndighedskrav.

 5 Eleven kan benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af deres kendskab til logistik.

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

vertikalt og horisontalt i virksomheden.

 7 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til 

denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

 8 Eleven kan anvende, på baggrund af et grundigt kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, denne viden i deres daglige disponering.

 9 Eleven kan anvende, på baggrund af indsigt i mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling, herunder redskaber til at holde styr på 

kompetencer og kompetenceregnskaber, denne viden til medarbejderudvikling.

 10 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer.

 11 Eleven kan beherske kundeservice og forhandlingsteknik.

 12 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse.

 13 Eleven kan beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik blandt andet med henblik på videreuddannelse.

 14 Eleven kan anvende på baggrund af kendskab til love og regler for vejtransport deres viden i forhold til virksomhedens transportydelser.

 15 Eleven kan foretage trafiksikkerhedsdisponering.

 16 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng.

 17 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhæng.

Valgfag

1,0 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind

Fag på specialet Kranfører
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23013 Iværksætteri og innovation

 F

Grundfag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.

 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør.

 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer.

 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold.

23014 Informationsteknologi

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse 

IT-værktøjer.

 2 Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål.

 3 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.

 4 Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.

 5 Eleven kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilken 

konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske.

 6 Eleven kan dokumentere og formidle løsning af IT-relaterede problemstillinger.

23030 Samfundsfag

 F

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 9 Eleven begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne 

synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

 10 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling.

 11 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de 

miljømæssige aspekter.

 12 Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres 

regulering i det faglige system.

 13 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.
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 14 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

5388 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

 3    1. Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

 4    2. Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold,

 5    3. Andre og særegne kulturforhold.

 6 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

 7 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.

5390 Kranfører certifikat D

Avanceret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

kranførercertifikat til lastbilmonteret kran D.

5392 Kranfører certifikat E

Avanceret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

kranførercertifikat til lastbilmonteret kran E.

 2 Faget skal bestås.
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5393 Mobilkranfører certifikat B

Avanceret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

kranførercertifikat til mobilkran B.

 2 Faget skal bestås.

6372 Fremmedsprog, vejgodstransportuddannelsen

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 2   Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier.

 3 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

 4   Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 5   Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk eller tysk.

 6 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

 7   Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk eller tysk.

 8   Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.

 9   Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation til engelsk- eller tysktalende 

leverandører.

 10   Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.

6479 Kranfører

Uden niveau

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre specialets forskellige jobfunktioner.
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9452 Regler modulvogntog

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog.

 2 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der gælder vedrørende akseltryk m.v.

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre.

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

40259 Lastbilmonteret kran E udvidelse af cert. o. 50 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Herunder udvælge og 

anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Deltageren kan anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes anvisninger for anvendelse og 

vedligeholdelse af såvel kran, som anhugningsgrej. Deltageren kan endvidere, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft med kraner, 

herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft, samt kunne placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til omgivelserne og de 

byrder der skal løftes, samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.

40260 Lastbilmonteret kran D udvidelse af cert. 18-25 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner (til og med 25 tonsmeter) på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Herunder udvælge og anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Derudover kan deltageren anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes 

anvisninger for anvendelse og vedligeholdelse af såvel kran som anhugningsgrej. Endvidere kan deltageren, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, 

foretage samløft med kraner, herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft og placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til 

omgivelserne og de byrder, der skal løftes samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.



Udskrevet den 11-01-2012

Side 92 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel 

med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt.

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

deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og 

igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på tør vej.

40458 Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, manøvrere køretøj baglæns omkring hjørner og til læsseramper mv., ved brug af spejle/bakkamera, således at 

farlige situationer og bagendekollisioner undgås. Desuden kan deltageren udføre korrekt indstilling af spejle og kan udføre korrekte højresving under 

påvirkning af distraktionsfaktorer samt ved aflæsning af eventuelle orienterings- og advarselssystemer til registrering af medkørende trafikanter.

 2 Derudover opnår deltageren indsigt i hensigtsmæssig kørselsadfærd til afværgelse af mødeuheld med modkørende trafikanter.

40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

og mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

 2 Den praktiske kørsel omfatter:

 3 - Tør langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 4 - Glat langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 5 - Styreøvelse i kurve.

 6 - Tør behændighedsbane med reaktionsøvelse.

 7 - Slalomøvelse.

 8 - Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

 9 - Glat bakke med gearskift og igangsætning opad.

 10 - Udskridning ved kørsel nedad.
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40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om disse køretøjers 

manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed. 

Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt katastrofeopbremsning. (Hastighed 

max. 50 km/t.) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, evt. anvendelse af 

ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal 

asfaltbelægning.

40461 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer. Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter 

bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t.) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt 

opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse. På glat bakke 

bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR. Endelig indgår korrekt 

bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR, og brugen 

heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

41442 Samarbejde i grupper i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan forstå virksomhedens gruppeprocesser, hvorledes normer og værdier sættes i grupper, gruppens elementer og udviklingsfaser.

 2 Deltageren kan aktivt fjerne de processer, der hindre samarbejdet og styrker de processer der fremmer samarbejdet.

 3 Deltageren kan samarbejde i grupper for at nå disse mål uden at suboptimere og derved komprimitterer virksomhedens overordnede mål.

 4 Deltageren kan problemløse i virksomheden i forhold til behovet for at yde høj service med knappe ressourcer.

 5 Deltageren kan konfliktløse i egen gruppe og imellem grupper for at sikre samarbejdet i gruppen mellem grupper i virksomheden.



Udskrevet den 11-01-2012

Side 94 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

41443 Organisation i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 2 Deltagerne kan forstå og vurdere organisationens strukturelle opbygning, de styringsmæssige processer, der foregår i organisationen og kulturens 

indflydelse på organisationen.

 3 Deltagerne kan forstå organisationen som en helhed med fælles mål or retning uanset, hvor i organisationen betragteren er placeret, således at de er i stand 

til at udføre deres arbejdsfunktioner i overensstemmelse med virksomhedens mål.

 4 Deltagerne kan vurdere der organisatoriske samspil mellem de forskellige afdelinger, funktioner, grupper og personer i virksomheden med henblik på at 

optimere dette.

 5 Deltagerne kan medvirke til at designe organisationstilpasninger og organisationsforandringer og derved indgå som en kompetent medspiller i 

virksomhdens/institutionens organistoriske udvikling.

41946 Affald - behandlingsanlæg

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan på baggrund af viden om love og bekendtgørelser medvirke til optimering af driften på et behandlingsanlæg.

 2 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved forskellige mulige udformninger af behandlingsanlæg med samme funktion, samt er bekendt med det 

afgiftssystem, som er af væsentlig betydning for økonomien på behandlingsanlæg.

 3 Deltageren kan identificere driftsmæssige knudepunkter i anlægget, så de får overblik over det aktuelle anlægs produktionsflow.

 4 Deltageren kan tage højde for anlægsspecifikke arbejdsmiljømæssige problemer.

 5 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved anlægget ud fra viden om miljøledelse.

 6 Uddannelsen kan gennemføres for følgende affaldsbehandlingsanlæg: Komposteringanlæg, forbrændingsanlæg samt sorterings- og genanvendelsesanlæg.

41947 Affald - fraktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan indplacere fraktionen i det gældende afgiftssystem.

 2 Deltageren kan ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer, vælge den optimale behandlingsform for fraktionen under hensyntagen til økonomi, miljø og 

kvaliteten af slutproduktet.

 3 Deltageren kan tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer.

 4 Deltageren kan afgrænse fraktionen ud fra oprindelse og kemisk sammensætning.

 5 Deltageren kan anvende (AB92/ABT93) i forbindelse med sikkerhedsstillelse, tidsfrister, aflevering, mangler, ansvar og tvister ved bygge- og 

anlægsarbejder.

 6 Uddannelsen kan gennemføres fra fraktionerne: Organisk affald, plast, glas, papir samt beton og tegl.
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42809 Glatførebekæmpelse og snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, selvstææe6ndigt og efter sææe6dvanlig jobinstruktion, udføøf8re glatføøf8rebekææe6mpelse, omfattende 

tøøf8r-, fugt- eller lagesaltning, pååe5 stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, pååe5monteret saltspreder eller som hååe5ndarbejde, samt 

udføøf8re snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier og fortove med traktor/varevogn, pååe5monteret plov/kost.

 2   Herunder foretage løøf8bende kontrol og nøøf8dvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til vææe6rksted, samt i forbindelse med 

glatføøf8rebekææe6mpelse afslutte arbejdet ved at foretage afsææe6tning, tøøf8mning og rengøøf8ring samt genfyldning.

 3  I forbindelse med snerydning afslutte arbejdet ved afmontering og rengøøf8ring af plov.

 4   Eleven kan montere spreder pååe5 lastbil, foretage indsååe5ning og vææe6lge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, sååe5ledes at et optimalt 

spredebillede dannes.

 5  Ligeledes montere og justere plov/kost og foretage kontrolkøøf8rsel i forbindelse med snerydning.

 6  Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningerne kan udføøf8res.

42810 Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, selvstææe6ndigt og efter sææe6dvanlig jobinstruktion, udføøf8re glatføøf8rebekææe6mpelse, omfattende 

tøøf8r-, fugt- eller lagesaltning med lastbil, pååe5monteret saltspreder samt udføøf8re snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af veje, rydning af 

kryds og rundkøøf8rsler mv.

 2 , med lastbil, pååe5monteret sneplov.

 3  Herunder foretage løøf8bende kontrol og nøøf8dvendig justering, udbedre mindre fejl o g/eller afgive fejlmelding til vææe6rksted, samt afslutte arbejdet 

ved, ifm.

 4  med glatføøf8rebekææe6mpelse at foretage afsææe6tning, tøøf8mning og rengøøf8ring samt genfyldning, samt ifm.

 5  snerydning afslutte arbejdet ved afmontering og rengøøf8ring af plov.

 6   Ifm. glatføøf8rebekææe6mpelse kan deltageren montere spreder pååe5 lastbil, foretage indsååe5ning og vææe6lge dossering i henhold til 

betjeningsvejledningen, sååe5ledes at et optimalt spredebillede dannes, og ifm.

 7  snerydning montere og justere sneplov pååe5 lastbil og foretage kontrolkøøf8rsel.

 8  Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningerne kan udføøf8res.

42819 Virksomhedsflytning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr, pakning, mææe6rkning og 

opstilling af arkiv i numerisk og alfabetisk orden, skader pååe5 flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse, anvende moderne 

teknisk hjææe6lpeudstyr i forbindelse med flytning af virksomheder og kontorinventar.
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 2  Arbejdet omfatter flytning af hææe6ve-/sææe6nkeborde og en vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføøf8res i, hvorunder beslutning 

trææe6ffes, om hvilken teknik og hvilket hjææe6lpeudstyr, der kan anvendes.

 3  Endelig kan deltageren foretage korrekt afdææe6kning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregning af vææe6gten af det enkelte 

flyttegods, og udvææe6lgelse af den korrekte løøf8fte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løøf8fte- og bææe6reteknik.

42820 Anvendelse af flyttetekniske hjælpemidler

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om forskellige bygningsindretninger, opbygning, vedligeholdelse og funktion af moderne 

flytteudstyr samt de begrææe6nsninger, der er i brugen af teknisk hjææe6lpeudstyr som føøf8lge af bygningers placering, alder og indretning, anvende 

teknisk hjææe6lpeudstyr i forbindelse med flytning af bohave og kontorinventar.

 2  Arbejdet omfatter vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføøf8res i, og i tilknytning hertil valg af teknik og hjææe6lpeudstyr, der mest 

hensigtsmææe6ssigt bøøf8r anvendes.

 3  Arbejdet udføøf8res efter beregning af vææe6gten af det enkelte flyttegods, en vurdering af sikkerhedsfaktorer og udvææe6lgelse af den korrekte 

løøf8fte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løøf8fte- og bææe6reteknik.

 4  Endelig kan deltageren klargøøf8re sææe6rligt tungt gods til flytning, opsææe6tte, anvende og kontrollere flytteelevator, samt foretage løøf8bende 

vedligeholdelse, udføøf8re almindelige anhugningsopgaver, og efter anvisning foretage korrekt betjening af anhugningsgrej.

42821 Pakning og emballering ved nat. og int. flytninger

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, forskellige trææe6emballager, herunder mååe5ltagning og fremstilling af 

creet, pakketeknik, vææe6rktøøf8j og øøf8vrigt hååe5ndteringsgrej, de fysiske og klimatiske pååe5virkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under 

transport, udføøf8re arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mææe6rkning af flyttekasser.

 2  Arbejdet omfatter adskillelse, pakning af møøf8bler og inventar, nedpakning af almindeligt flyttegods, herunder glas og porcelææe6n, og korrekt 

mææe6rkning, samt brug af labels pååe5 en for kunden brugervenlig mååe5de.

 3  Endelig kan deltageren foretage nedpakning af antikviteter ved sååe5vel national som international flytning, sååe5ledes at risikoen for 

kondens-/frostpååe5virkninger minimeres, og sååe5ledes at der kan foretages genbrug af eksempelvis plast og trææe6.

42822 Flyttearbejde

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, pakketeknik, vææe6rktøøf8j og hååe5ndteringsgrej, medvirke ved 

hååe5ndtering af almindeligt bohave pååe5 plant gulv, pååe5 trappe, i flyttevogn og i snææe6vre passager.

 2  Arbejdet omfatter samløøf8ft, pakning og mææe6rkning af flyttekasser, adskillelse, pakning og lææe6sning af møøf8bler og inventar ved lokal flytning, 

stuvning af flyttebil, hååe5ndtering af ¿hund¿, og i samarbejde med andre løøf8fte og flytte lettere emner, samt assistere kollegaer, der arbejder med 

bææe6regjord.
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 3  Arbejdet udføøf8res uden at godset eller omgivelserne pååe5føøf8res skader og pååe5 grundlag af en vurdering af de fysiske pååe5virkninger, som 

kroppen udsææe6ttes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, sååe5ledes at de ergonomisk korrekte valg af løøf8fte- og bææe6reteknik 

vææe6lges.

 4  Endelig kan deltageren betjene kunder pååe5 en servicebevidst og kundevenlig mååe5de og samtidig efterleve sikkerheds- og arbejdsmiljøøf8mææe6ssige 

faktorer ved almindeligt flyttearbejde samt give føøf8rstehjææe6lp og foretage alarmering i tilfææe6lde af brand.

42903 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af 

myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt 

vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og 

afværgeteknik i disse køretøjer.

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

 3  (Hastighed max. 50 km/t.

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

 5  I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse.

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

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

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

 8  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i 

dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, 

anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald.

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og udføre elementær 

brandbekæmpelse.

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt aflæsningsforhold af husstandsaffald 

på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/-vejledninger på en sikker og 

forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre 

driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til 

værksted/vognmand.

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til 

transportformens dokumenter.

 2 Deltageren kan anvende IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke.

43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår 

geografien og forløbet i transporten.

 2 Deltageren bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af transporten.

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af 

snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.

 2 Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af 

radiokommunikation

 3 Deltageren kanI forbindelse med anhugningen,  anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt 

kassati-onsgrænser.

 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43932 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 2 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 3 Deltageren kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås

 4 Deltageren kan - under tidspres - udføre kombinerede funk-tioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af ¿kombi-bane¿

 5 Deltageren kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner

 6 Deltageren kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening

 7 Deltageren kan udføre korrekt anhugning

 8 Deltageren er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner

 9 Deltageren er orienteret om lovpligtige vedligehold og efter-syn af Travers- & Portalkraner

43950 Virksomhedsflytning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr, pakning, mærkning og 

opstilling af arkiv i numerisk og alfabetisk orden, skader på flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse, anvende moderne 

teknisk hjælpeudstyr i forbindelse med flytning af virksomheder og kontorinventar. Arbejdet omfatter flytning af hæve-/sænkeborde og en vurdering af de 

omgivelser, som flyttearbejdet udføres i, hvorunder beslutning træffes, om hvilken teknik og hvilket hjælpeudstyr, der kan anvendes.

 2 Deltageren kan foretage korrekt afdækning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregning af vægten af det enkelte flyttegods, og 

udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- og bæreteknik.

43951 Flyttetekniske hjælpemidler

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige bygningsindretninger, opbygning, vedligeholdelse og funktion af moderne 

flytteudstyr samt de begrænsninger, der er i brugen af teknisk hjælpeudstyr som følge af bygningers placering, alder og indretning, anvende teknisk 

hjælpeudstyr i forbindelse med flytning af bohave og kontorinventar. Arbejdet omfatter vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i, og i 

tilknytning hertil valg af teknik og hjælpeudstyr, der mest hensigtsmæssigt bør anvendes. Arbejdet udføres efter beregning af vægten af det enkelte 

flyttegods, en vurdering af sikkerhedsfaktorer og udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- 

og bæreteknik. Endelig kan eleven klargøre særligt tungt gods til flytning, opsætte, anvende og kontrollere flytteelevator, samt foretage løbende 

vedligeholdelse, udføre almindelige anhugningsopgaver, og efter anvisning foretage korrekt betjening af anhugningsgrej.

43952 Pakning og emballering ved nat. og int. flytninger

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, forskellige træemballager, herunder måltagning og fremstilling af creet, 

pakketeknik, værktøj og øvrigt håndteringsgrej, de fysiske og klimatiske påvirkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under transport, udføre 

arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mærkning af flyttekasser. Arbejdet omfatter adskillelse, pakning af møbler og inventar, nedpakning af 

almindeligt flyttegods, herunder glas og porcelæn, og korrekt mærkning, samt brug af labels på en for kunden brugervenlig måde.

 2 Deltageren kan foretage nedpakning af antikviteter ved såvel national som international flytning, således at risikoen for kondens-/frostpåvirkninger 

minimeres, og således at der kan foretages genbrug af eksempelvis plast og træ.

43953 Flyttearbejde

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, pakketeknik, værktøj og håndteringsgrej, medvirke ved håndtering af 

almindeligt bohave på plant gulv, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager. Arbejdet omfatter samløft, pakning og mærkning af flyttekasser, adskillelse, 

pakning og læsning af møbler og inventar ved lokal flytning, stuvning af flyttebil, håndtering af "hund", og i samarbejde med andre løfte og flytte lettere 

emner, samt assistere kollegaer, der arbejder med bæregjord. Arbejdet udføres uden at godset eller omgivelserne påføres skader og på grundlag af en 

vurdering af de fysiske påvirkninger, som kroppen udsættes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, således at de ergonomisk korrekte valg af løfte- 

og bæreteknik vælges.

 2 Deltageren kan betjene kunder på en servicebevidst og kundevenlig måde og samtidig efterleve sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige faktorer ved 

almindeligt flyttearbejde samt give førstehjælp og foretage alarmering i tilfælde af brand.

43954 Snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier 

og fortove med traktor/varevogn, påmonteret plov/kost. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive 

fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere plov/kost og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43955 Snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af 

veje, rydning af kryds og rundkørsler mv., med lastbil, påmonteret sneplov. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl 

og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere sneplov på lastbil og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan 

udføres.

43956 Glatførebekæmpelse af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning, på stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, påmonteret saltspreder eller som håndarbejde. Herunder foretage løbende kontrol 

og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring 

samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43957 Glatførebekæmpelse med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning med lastbil, påmonteret saltspreder. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til 

værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43958 Vintertjeneste

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og 

organisering af vintertjeneste generelt, tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre 

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

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

påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning

 3 Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende betjeningsboks (GPS-data), 

udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af "spredebilledet".

43959 International godstransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om international logistik og kørselsforhold, færdselsregler samt gældende 

køre-/hviletidsbestemmelser og arbejdstidsregler, udføre international godstransport og eksportkørsel. Arbejdet omfatter ruteplanlægning, kontrol og klargøring 

af køretøjer til toldlukning (TIR), anvendelse af elektronisk betalings-, navigations- og kommunikationsudstyr på grundlag af gældende kvalitetsnormer (fx 

ISO 9000). I arbejdet indgår kontrol af fragtbreve og leveringsbetingelser, udfyldelse af fragtbreve i henhold til CMR-lovgivning, udfyldelse af 

kørselsrapport, valutarapport, forsikringsdækning mv.

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet 

omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til 

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

systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og 

deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43962 Køreteknik og ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og ny teknologiers 

mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, ESP, retarder/motorbremser, hastighedsbegrænsere og tempostat m.v.), 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t) på glat langbane, 

bremsning/undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer (max. 50 km/t) og bremsning på uens friktion. På glat S-kurve. Anvendelse af ASR og 

bremsning. På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

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

ASR, og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre, hvorledes ABS-bremser 

kontrolleres/vedligeholdes, generel opbygning af ABS - ASR, og disses funktioner, hastighedsbegrænsere og tempostatens funktion og nye 

transmissionstyper.

43964 Sværgodstransport - ledsagebil

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, på grundlag af gældende lovgivning om særtransporter, gennem teori om transportørens, chaufførens og ledsagerens ansvar, pligter og 

kompetence, udføre ledsagelse af særtransporter på det klassificerede vejnet. Arbejdet omfatter opbygning og afmærkning af ledsagekøretøj, anvendelse 

af udstyr, korrekt placering af ledsagekøretøj under transportens gennemførelse, vurdering af særtransportens opbygning, akseltryk, afmærkning, indretning 

og generelle forholdsregler ved lastsikring. I arbejdet indgår ansøgning om transporttilladelse, indberetning af hændelser ved transportens afslutning, egen og 

andres sikkerhed, praktisk trafikregulering, kontrol af transportens dokumenter, tilladelser og attester samt kommunikation med særtransportens chauffør.

 2 Deltageren kan udføre praktisk færdselsregulering, eskortering, vejafmærkning og indsats ved ulykke.

43966 Flakkøretøjer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om flakkøretøjets opbygning, virkemåde og kontrolsystemer, aflæsningsforhold på 

forbrændingsanlæg og deponier m.m., afsætte container på offentlig vej og foretage aflæsning af forskelligt affald på en både sikker og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, vurdering af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig, anvendelse og betjening af 

forskellige flakkøretøjers wire- og kroghejs samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde.

 3 Deltageren kan betjene især containertyper til fast affald, foretage elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der 

opstår slitage og belastning, foretage bakning og manøvrering på lokaliteter med vanskelige passager og snævre pladsforhold, vejlede kunder i sortering af 

affald samt anvende personligt sikkerhedsudstyr.
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43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig 

måde.

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

stoffer kan nedbringes.

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimatorer på en sikker og 

driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

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

stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

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

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker 

og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- 

og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko 

for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.
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44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger.

 2 Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.

 2 Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler.

 3 Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister 

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

 1 Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og 

lageroptegnelser kan køres sammen.

 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, 

skilte, produktblade, prislister eller notater.

 2 Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til 

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

 3 Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på 

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

 2 Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

 2 Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold 

til formålet og virksomhedens behov.
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44376 EDI ved disponering og varebestilling

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan anvende EDI i den daglige disponering og varebestilling i virksomheden, herunder afsende ordrer, modtage bekræftelse, modtage 

følgeseddel samt oprette varer på det interne lagersystem, således at virksomhedens datagrundlag løbende er ajourført.

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, 

præsentations- og informationsmaterialer.

 2 Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer.

44510 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået en viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 2 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan, ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 3 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1 og kan afgøre, 

hvilken køretype en given mængde må transporteres med.

 4 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 5 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 6 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.
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44511 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods i tanke, og kan definere stoffernes fareklasser og deres farlige 

egenskaber.

 2 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 3 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af landingens bevægelse.

 4 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og kan, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 5 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 6 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 7 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 8 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

 9 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44512 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- 

og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 2 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 3 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 4 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 5 Deltageren kan i tilfælde af ulykke/uheld tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44513 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
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 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballage, ud fra oplysninger i transportdokumentet. Desuden, ud far oplysningerne i transportdokumentet, afgøre 

om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilet.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, go er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren har fået opnået viden om de eksplosive og egenskaber go de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 17 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 18 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 19 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået vdien om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

44514 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber, stofferne i de enkelte klasser har, samt 

hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskelige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifer på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, satm at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egene og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatrestsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at beslytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver 

mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tuneller mv. (forebyggelse og sikkerheds samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 18 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

 19 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokument og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.
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 20 Deltageren har opnået kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 21 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 22 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 23 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44515 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 18 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 19 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

44517 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.
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 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Fore-byggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste fare-typer for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

op-bygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sam-menlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdo-kumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte, samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumen-tet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende strå-ling.

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

44518 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)
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 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 26 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 27 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser

 28 Deltageren har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 29 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR vedr. godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 30 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 31 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 32 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede 

kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative 

situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.
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45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det 

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse mv., håndtere affaldet 

miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse 

og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning og forgiftning og træffe 

passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for 

direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og godkendte emballager, 

afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og endvidere kontrol af, hvorvidt 

chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre 

læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at 

blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

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

af udragende godstyper.

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre 

trafikanter under kørsel.
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45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og mekaniske 

/fysikske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og 

anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Endvidere kan deltageren, under hensyntagen til forhold af sundhedsmæssig betydning, udføre daglige arbejdsfunktioner ergonomisk korrekt, således at 

skader på grund af forkert belastning af ryg, led og muskulatur kan undgås/nedbringes.

45136 Flytning af tungt bohave og inventar

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, klargøre særligt tungt gods til flytning, herunder udvælge de særlige tekniske hjælpemidler, der er behov for 

ved flytning af særligt tungt bohave, inventar og materiel i de situationer, som kan forekomme fra og til forskellige bygningstyper og til 

flyttebiler/containere.

 2 Arbejdet omfatter beregning af vægten af det enkelte flyttegods og udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden 

og de konkrete omgivelser.

 3 Anvendelse af korrekt løfte- og bæreteknik, håndtering af seler og i samarbejde med andre løfte og flytte emner, eksempelvis pengeskabe eller elektroniske 

maskiner.

 4 Deltageren kan klargøre, adskille og flytte klaverer og flygler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

45139 Surring eller stuvning af flyttegods

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på flyttegodset under transport, stuve og surre forskelligt flyttegods 

på flyttebiler/containere, således at flytningen kan gennem-føres uden, at der opstår skader på gods eller køretøj, eller der opstår risiko for uheld.

 2 Arbejdet omfatter anvendelse af surringsgrej, afstivning og afspærring af flyttegodset, korrekt læsning og hensigtsmæssig transport- og 

stuvningsplanlægning under hensyntagen til klimatiske forhold samt kendskab til forsikringsforhold.

 3 Deltageren kan adskille og samle forskelligt flyttegods uden, at der opstår skader, opsætte et magasin og fortage korrekt stuvning heri, anvende den 

særlige teknik, som bruges ved stuvning af containere til oversøisk forsendelse og af flyttebiler, der kører til udlandet.
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45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige 

salgspsykologiske metoder.

 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende 

er tildelt.

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

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

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

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

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

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

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2
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Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

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

mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

 2 Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support 

og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

45595 Tanktransport - sikkerhed og sundhed

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om ergonomi, uheldsforebyggelse og sundhed, indgå i arbejdsopgaver relateret til tanktransport 

på grundlag af et adfærdsbaseret sikkerhedsarbejde og en bevidsthed om sundhedsmæssige faktorer, der påvirker chaufførens evne til at udføre normale 

arbejdsfunktioner.

45596 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om produkter, der transporteres i tankvogne og deres eventuelle farlige og/eller miljøskadelige 

egenskaber, tankvognes tekniske udstyr samt modtagestedernes typiske faciliteter, såvel teknisk som sikkerhedsmæssigt, udføre levering og af- og 

pålæsning af normalt forekommende produkter i tanktransporten.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til de særlige forhold, der knytter sig til denne transportform, hvor losning foretages ved anvendelse af: Trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb, afhængigt af sikkerhedsmæssige forhold og produkttype.

 3 Endvidere foretages håndtering af slanger, dæksler, ventiler mv. under hensyntagen til stoffernes eventuelle farlige kemiske egenskaber og miljømæssige 

risici. Under lossesituationen udvises agtpågivenhed i forhold til risiko for overfyldning, hvor modtagetanken ikke kan rumme leverancen og ved 

fejllevering, hvor produktet leveres til forkert modtagetank.

45597 Tanktransport - tankbilens udstyr

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om tankbilens tekniske udstyr og dettes drift og vedligehold, udføre transport med tankbil under 

iagttagelse af højeste grad af sikkerhed. Endvidere foretage dagligt vedligehold og foretage korrekt indrapportering til værksted ved konstaterede fejl, der 

kræver umiddelbar eller snarlig reparation.
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45599 Tanktransport - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om regler for transport af faste og flydende stoffer i tank, chaufførens almene retsstilling, 

miljøsikkerhed, terrorbekæmpelse, transport af forskellige produktkategoriers kvalitet, samt ændringer i færdselslov, ADR-konventionen og generelle 

kunderelationer og andre forhold vedr. transporter i tanke, håndtere det aktuelt gældende regelsæt ved udførelse af normalt forekommende arbejdsopgaver i 

forbindelse med kørsel med tankbil.

45600 Tanktransport og defensiv kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om defensiv kørsel, udføre alle trafiksikkerhedsmæssige aspekter ved kørsel med tankbil 

inklusiv trailer/hænger, under iagttagelse af den nødvendige koncentration, forudseenhed og korrekte aflæsning af trafikale situationer.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til særlige forhold og situationer i trafikken, herunder manøvrering, vognbaneskift, kørsel i vejkryds/vigepligter, svingning, 

afstand og overhalingssituationer, fra- og tilkørsel, vejbanens beskaffenhed og vejrforholdene, brug af gear, kobling og bremser, sikkerhedssele, stabilitet 

og nedstigning fra førerkabinen.

 3 Deltageren får, på baggrund af en trafikal adfærdsmåling og en observeret risikoprofil, fastlagt en individuel handlingsplan, som indeholder råd/vejledning, 

der kan fremme vaner og kørselsmønstre, som kan medvirke til nedsættelse af uheldsrisici og nærved hændelser.

45601 Tanktransport - personskade og uheldsbekæmpelse

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om førstehjælp, skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige 

stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændig eller i samarbejde med andre løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller 

intervenerende indsats.

 2 Arbejdet omfatter en præcis afgrænsning af chaufførens muligheder og opgaver forud for det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadesstedet.

45714 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2
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Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende 

arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv. samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) og dirigere en 

kranopgave ved hjælp af håndsignaler / selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio.

 3 Deltageren kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv.

45715 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran, certifikattype E, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt 

arbejdsmiljølovens bestemmelser.

 2 Kan derudover udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv., samt 

betjening af kran med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 3 Tillige kan deltageren indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib og evt. læssegrab), 

dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage 

forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, 

dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt 

og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende 

dyr.

45920 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan varetage styringsopgaver i forhold til 3. parts løsninger.

 2 Deltageren kan afdække og vurdere behov for logistikydelsen med 3. part.

 3 Deltageren kan opstille mål og kravspecifikationer for en 3. parts løsning, samt udarbejde et etablerings- og driftsbudget for 3. parts løsninger.

 4 Deltageren kender de delelementer som 3. parts logistik omhandler.

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

05-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, sikkerhedsmææe6ssig og professionel 

mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at 

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

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

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

46908 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager ¿ inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
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46909 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46911 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 7, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46912 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
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46915 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46916 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46917 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

2243 Afsl.prv: Vejgodstransportuddannelsen, Kranfører

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
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Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Chauffør, Kranfører

5137 Kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter og 

udføre anhugningsopgaver.

2276 Kompmål: Vejgodstransportudd., Kranfører

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende vejtransportens regler samt 

håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods.

 2 Eleven kan udføre transporter med farligt gods efter gældende myndighedskrav.

 5 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche.

 9 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

 11 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng.

 12 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhæng.

 14 Eleven kan anvende kompetencer i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

 15 Eleven kan opnå helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge.

 16 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget iværksætteri og innovation, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

 17 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D og E samt mobilkran, dertifikat B, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøverne til kran, 

certifikat D og E samt certifikat B, jf. gældende regler.

Valgfag

0,2 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind
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Fag på specialet Renovationschauffør

23013 Iværksætteri og innovation

 F

Grundfag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.

 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør.

 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer.

 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold.

23014 Informationsteknologi

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse 

IT-værktøjer.

 2 Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål.

 3 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.

 4 Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.

 5 Eleven kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilken 

konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske.

 6 Eleven kan dokumentere og formidle løsning af IT-relaterede problemstillinger.

23030 Samfundsfag

 E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.
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Nr. Målpind

 9 Eleven udvikler sin evne til at anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag 

argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

 10 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhænge mellem samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

 11 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet, den 

internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere.

 12 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv.

 13 Eleven kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier samt bearbejde og formidle denne information på et 

grundlæggende niveau.

23030 Samfundsfag

 F

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 9 Eleven begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne 

synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

 10 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling.

 11 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de 

miljømæssige aspekter.

 12 Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres 

regulering i det faglige system.

 13 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.

 14 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

5394 Dagrenovation

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre planlægning, indsamling, sortering og behandling af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter.

 2 Eleven kan foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald.

 3 Eleven behersker gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen og kan tage hensyn til fysiske og psykiske påvirkninger, 

ergonomiske belastninger og forebygge ulykker i virksomheden.

5395 Kørsel med ophalercontainer

Avanceret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

 1 Eleven kan betjene flakkøretøjets funktioner på baggrund af et sikkerhedsmæssigt og teknisk kendskab til opbygning, virkemåde og kontrolsystemer, 

aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg og deponier m.m.

 2 Eleven kan afsætte containere og gennemføre aflæsning af affald fra køretøjet herunder betjene forskellige former for krog- og wirehejs.

5396 Kørsel med erhvervsaffald

Avanceret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan foretage indsamling, sortering, behandling og opsortering i fraktioner af forskellige typer af erhvervsaffald.

 2 Eleven opnår indsigt i særlige vilkår for denne affaldstype i forhold til korrekt aflevering på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter. Arbejdet omfatter 

betjening af forskellige containere og komprimatorbiler.

 3 Eleven behersker de gældende regler for håndtering af erhvervsaffald og kan vejlede om, hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes i de 

enkelte virksomheder.

5397 Indsamling af storskrald

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre almindelig indsamling, sortering og behandling samt opsortering i fraktioner af storskrald. Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter 

de gældende miljøregler på området.

 2 Eleven kan anvende det nødvendige sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

5398 Transport af klinisk risikoaffald

Avanceret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af klinisk risikoaffald.

 2 Eleven kan håndtere klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området og foretage en risikovurdering på baggrund af emballageforskrifter, 

ulykkes- og sygdomsrisici.

 3 Eleven kan anvende personlige værnemidler og kan efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.
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5399 Olie- og kemikalieaffald

Avanceret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan håndtere olie- og kemikalieaffald miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der 

skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af denne affaldskategori.

 2 Eleven opnår indsigt i vigtige faretyper og kan foretage sortering i affaldsgrupper og anvende korrekte og godkendte emballager, afmærkning af emballager 

med korrekte faresedler og påskrifter.

 3 Ved eventuelle forsendelser kan eleven udfylde transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevere det til affaldet hørende sikkerhedskort.

6372 Fremmedsprog, vejgodstransportuddannelsen

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 2   Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier.

 3 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

 4   Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 5   Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk eller tysk.

 6 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

 7   Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk eller tysk.

 8   Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.

 9   Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation til engelsk- eller tysktalende 

leverandører.

 10   Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.

6480 Renovationschauffør

Uden niveau

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre specialets forskellige jobfunktioner.
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9452 Regler modulvogntog

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog.

 2 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der gælder vedrørende akseltryk m.v.

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre.

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

31832 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 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.

 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 3) andre særegne 

kulturforhold.

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

40259 Lastbilmonteret kran E udvidelse af cert. o. 50 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Herunder udvælge og 

anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Deltageren kan anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes anvisninger for anvendelse og 

vedligeholdelse af såvel kran, som anhugningsgrej. Deltageren kan endvidere, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft med kraner, 

herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft, samt kunne placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til omgivelserne og de 

byrder der skal løftes, samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.
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40260 Lastbilmonteret kran D udvidelse af cert. 18-25 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner (til og med 25 tonsmeter) på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Herunder udvælge og anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Derudover kan deltageren anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes 

anvisninger for anvendelse og vedligeholdelse af såvel kran som anhugningsgrej. Endvidere kan deltageren, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, 

foretage samløft med kraner, herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft og placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til 

omgivelserne og de byrder, der skal løftes samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel 

med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt.

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

deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og 

igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på tør vej.

40458 Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, manøvrere køretøj baglæns omkring hjørner og til læsseramper mv., ved brug af spejle/bakkamera, således at 

farlige situationer og bagendekollisioner undgås. Desuden kan deltageren udføre korrekt indstilling af spejle og kan udføre korrekte højresving under 

påvirkning af distraktionsfaktorer samt ved aflæsning af eventuelle orienterings- og advarselssystemer til registrering af medkørende trafikanter.

 2 Derudover opnår deltageren indsigt i hensigtsmæssig kørselsadfærd til afværgelse af mødeuheld med modkørende trafikanter.

40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

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

og mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

 2 Den praktiske kørsel omfatter:

 3 - Tør langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 4 - Glat langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 5 - Styreøvelse i kurve.

 6 - Tør behændighedsbane med reaktionsøvelse.

 7 - Slalomøvelse.

 8 - Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

 9 - Glat bakke med gearskift og igangsætning opad.

 10 - Udskridning ved kørsel nedad.

40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om disse køretøjers 

manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed. 

Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt katastrofeopbremsning. (Hastighed 

max. 50 km/t.) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, evt. anvendelse af 

ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal 

asfaltbelægning.

40461 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer. Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter 

bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t.) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt 

opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse. På glat bakke 

bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR. Endelig indgår korrekt 

bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR, og brugen 

heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.
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41442 Samarbejde i grupper i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan forstå virksomhedens gruppeprocesser, hvorledes normer og værdier sættes i grupper, gruppens elementer og udviklingsfaser.

 2 Deltageren kan aktivt fjerne de processer, der hindre samarbejdet og styrker de processer der fremmer samarbejdet.

 3 Deltageren kan samarbejde i grupper for at nå disse mål uden at suboptimere og derved komprimitterer virksomhedens overordnede mål.

 4 Deltageren kan problemløse i virksomheden i forhold til behovet for at yde høj service med knappe ressourcer.

 5 Deltageren kan konfliktløse i egen gruppe og imellem grupper for at sikre samarbejdet i gruppen mellem grupper i virksomheden.

41443 Organisation i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 2 Deltagerne kan forstå og vurdere organisationens strukturelle opbygning, de styringsmæssige processer, der foregår i organisationen og kulturens 

indflydelse på organisationen.

 3 Deltagerne kan forstå organisationen som en helhed med fælles mål or retning uanset, hvor i organisationen betragteren er placeret, således at de er i stand 

til at udføre deres arbejdsfunktioner i overensstemmelse med virksomhedens mål.

 4 Deltagerne kan vurdere der organisatoriske samspil mellem de forskellige afdelinger, funktioner, grupper og personer i virksomheden med henblik på at 

optimere dette.

 5 Deltagerne kan medvirke til at designe organisationstilpasninger og organisationsforandringer og derved indgå som en kompetent medspiller i 

virksomhdens/institutionens organistoriske udvikling.

41946 Affald - behandlingsanlæg

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan på baggrund af viden om love og bekendtgørelser medvirke til optimering af driften på et behandlingsanlæg.

 2 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved forskellige mulige udformninger af behandlingsanlæg med samme funktion, samt er bekendt med det 

afgiftssystem, som er af væsentlig betydning for økonomien på behandlingsanlæg.

 3 Deltageren kan identificere driftsmæssige knudepunkter i anlægget, så de får overblik over det aktuelle anlægs produktionsflow.

 4 Deltageren kan tage højde for anlægsspecifikke arbejdsmiljømæssige problemer.

 5 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved anlægget ud fra viden om miljøledelse.

 6 Uddannelsen kan gennemføres for følgende affaldsbehandlingsanlæg: Komposteringanlæg, forbrændingsanlæg samt sorterings- og genanvendelsesanlæg.
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41947 Affald - fraktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan indplacere fraktionen i det gældende afgiftssystem.

 2 Deltageren kan ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer, vælge den optimale behandlingsform for fraktionen under hensyntagen til økonomi, miljø og 

kvaliteten af slutproduktet.

 3 Deltageren kan tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer.

 4 Deltageren kan afgrænse fraktionen ud fra oprindelse og kemisk sammensætning.

 5 Deltageren kan anvende (AB92/ABT93) i forbindelse med sikkerhedsstillelse, tidsfrister, aflevering, mangler, ansvar og tvister ved bygge- og 

anlægsarbejder.

 6 Uddannelsen kan gennemføres fra fraktionerne: Organisk affald, plast, glas, papir samt beton og tegl.

42809 Glatførebekæmpelse og snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, selvstææe6ndigt og efter sææe6dvanlig jobinstruktion, udføøf8re glatføøf8rebekææe6mpelse, omfattende 

tøøf8r-, fugt- eller lagesaltning, pååe5 stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, pååe5monteret saltspreder eller som hååe5ndarbejde, samt 

udføøf8re snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier og fortove med traktor/varevogn, pååe5monteret plov/kost.

 2   Herunder foretage løøf8bende kontrol og nøøf8dvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til vææe6rksted, samt i forbindelse med 

glatføøf8rebekææe6mpelse afslutte arbejdet ved at foretage afsææe6tning, tøøf8mning og rengøøf8ring samt genfyldning.

 3  I forbindelse med snerydning afslutte arbejdet ved afmontering og rengøøf8ring af plov.

 4   Eleven kan montere spreder pååe5 lastbil, foretage indsååe5ning og vææe6lge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, sååe5ledes at et optimalt 

spredebillede dannes.

 5  Ligeledes montere og justere plov/kost og foretage kontrolkøøf8rsel i forbindelse med snerydning.

 6  Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningerne kan udføøf8res.

42810 Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, selvstææe6ndigt og efter sææe6dvanlig jobinstruktion, udføøf8re glatføøf8rebekææe6mpelse, omfattende 

tøøf8r-, fugt- eller lagesaltning med lastbil, pååe5monteret saltspreder samt udføøf8re snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af veje, rydning af 

kryds og rundkøøf8rsler mv.

 2 , med lastbil, pååe5monteret sneplov.

 3  Herunder foretage løøf8bende kontrol og nøøf8dvendig justering, udbedre mindre fejl o g/eller afgive fejlmelding til vææe6rksted, samt afslutte arbejdet 

ved, ifm.
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 4  med glatføøf8rebekææe6mpelse at foretage afsææe6tning, tøøf8mning og rengøøf8ring samt genfyldning, samt ifm.

 5  snerydning afslutte arbejdet ved afmontering og rengøøf8ring af plov.

 6   Ifm. glatføøf8rebekææe6mpelse kan deltageren montere spreder pååe5 lastbil, foretage indsååe5ning og vææe6lge dossering i henhold til 

betjeningsvejledningen, sååe5ledes at et optimalt spredebillede dannes, og ifm.

 7  snerydning montere og justere sneplov pååe5 lastbil og foretage kontrolkøøf8rsel.

 8  Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningerne kan udføøf8res.

42819 Virksomhedsflytning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr, pakning, mææe6rkning og 

opstilling af arkiv i numerisk og alfabetisk orden, skader pååe5 flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse, anvende moderne 

teknisk hjææe6lpeudstyr i forbindelse med flytning af virksomheder og kontorinventar.

 2  Arbejdet omfatter flytning af hææe6ve-/sææe6nkeborde og en vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføøf8res i, hvorunder beslutning 

trææe6ffes, om hvilken teknik og hvilket hjææe6lpeudstyr, der kan anvendes.

 3  Endelig kan deltageren foretage korrekt afdææe6kning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregning af vææe6gten af det enkelte 

flyttegods, og udvææe6lgelse af den korrekte løøf8fte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løøf8fte- og bææe6reteknik.

42820 Anvendelse af flyttetekniske hjælpemidler

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om forskellige bygningsindretninger, opbygning, vedligeholdelse og funktion af moderne 

flytteudstyr samt de begrææe6nsninger, der er i brugen af teknisk hjææe6lpeudstyr som føøf8lge af bygningers placering, alder og indretning, anvende 

teknisk hjææe6lpeudstyr i forbindelse med flytning af bohave og kontorinventar.

 2  Arbejdet omfatter vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføøf8res i, og i tilknytning hertil valg af teknik og hjææe6lpeudstyr, der mest 

hensigtsmææe6ssigt bøøf8r anvendes.

 3  Arbejdet udføøf8res efter beregning af vææe6gten af det enkelte flyttegods, en vurdering af sikkerhedsfaktorer og udvææe6lgelse af den korrekte 

løøf8fte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løøf8fte- og bææe6reteknik.

 4  Endelig kan deltageren klargøøf8re sææe6rligt tungt gods til flytning, opsææe6tte, anvende og kontrollere flytteelevator, samt foretage løøf8bende 

vedligeholdelse, udføøf8re almindelige anhugningsopgaver, og efter anvisning foretage korrekt betjening af anhugningsgrej.

42821 Pakning og emballering ved nat. og int. flytninger

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, forskellige trææe6emballager, herunder mååe5ltagning og fremstilling af 

creet, pakketeknik, vææe6rktøøf8j og øøf8vrigt hååe5ndteringsgrej, de fysiske og klimatiske pååe5virkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under 

transport, udføøf8re arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mææe6rkning af flyttekasser.
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 2  Arbejdet omfatter adskillelse, pakning af møøf8bler og inventar, nedpakning af almindeligt flyttegods, herunder glas og porcelææe6n, og korrekt 

mææe6rkning, samt brug af labels pååe5 en for kunden brugervenlig mååe5de.

 3  Endelig kan deltageren foretage nedpakning af antikviteter ved sååe5vel national som international flytning, sååe5ledes at risikoen for 

kondens-/frostpååe5virkninger minimeres, og sååe5ledes at der kan foretages genbrug af eksempelvis plast og trææe6.

42822 Flyttearbejde

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, pakketeknik, vææe6rktøøf8j og hååe5ndteringsgrej, medvirke ved 

hååe5ndtering af almindeligt bohave pååe5 plant gulv, pååe5 trappe, i flyttevogn og i snææe6vre passager.

 2  Arbejdet omfatter samløøf8ft, pakning og mææe6rkning af flyttekasser, adskillelse, pakning og lææe6sning af møøf8bler og inventar ved lokal flytning, 

stuvning af flyttebil, hååe5ndtering af ¿hund¿, og i samarbejde med andre løøf8fte og flytte lettere emner, samt assistere kollegaer, der arbejder med 

bææe6regjord.

 3  Arbejdet udføøf8res uden at godset eller omgivelserne pååe5føøf8res skader og pååe5 grundlag af en vurdering af de fysiske pååe5virkninger, som 

kroppen udsææe6ttes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, sååe5ledes at de ergonomisk korrekte valg af løøf8fte- og bææe6reteknik 

vææe6lges.

 4  Endelig kan deltageren betjene kunder pååe5 en servicebevidst og kundevenlig mååe5de og samtidig efterleve sikkerheds- og arbejdsmiljøøf8mææe6ssige 

faktorer ved almindeligt flyttearbejde samt give føøf8rstehjææe6lp og foretage alarmering i tilfææe6lde af brand.

42903 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af 

myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt 

vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og 

afværgeteknik i disse køretøjer.

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

 3  (Hastighed max. 50 km/t.

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

 5  I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse.

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

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

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

 8  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

 1 Deltageren kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til 

transportformens dokumenter.

 2 Deltageren kan anvende IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke.

43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår 

geografien og forløbet i transporten.

 2 Deltageren bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af transporten.

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af 

snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.

 2 Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af 

radiokommunikation

 3 Deltageren kanI forbindelse med anhugningen,  anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt 

kassati-onsgrænser.

 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.

43932 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 2 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 3 Deltageren kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås

 4 Deltageren kan - under tidspres - udføre kombinerede funk-tioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af ¿kombi-bane¿
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 5 Deltageren kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner

 6 Deltageren kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening

 7 Deltageren kan udføre korrekt anhugning

 8 Deltageren er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner

 9 Deltageren er orienteret om lovpligtige vedligehold og efter-syn af Travers- & Portalkraner

43950 Virksomhedsflytning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr, pakning, mærkning og 

opstilling af arkiv i numerisk og alfabetisk orden, skader på flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse, anvende moderne 

teknisk hjælpeudstyr i forbindelse med flytning af virksomheder og kontorinventar. Arbejdet omfatter flytning af hæve-/sænkeborde og en vurdering af de 

omgivelser, som flyttearbejdet udføres i, hvorunder beslutning træffes, om hvilken teknik og hvilket hjælpeudstyr, der kan anvendes.

 2 Deltageren kan foretage korrekt afdækning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregning af vægten af det enkelte flyttegods, og 

udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- og bæreteknik.

43951 Flyttetekniske hjælpemidler

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige bygningsindretninger, opbygning, vedligeholdelse og funktion af moderne 

flytteudstyr samt de begrænsninger, der er i brugen af teknisk hjælpeudstyr som følge af bygningers placering, alder og indretning, anvende teknisk 

hjælpeudstyr i forbindelse med flytning af bohave og kontorinventar. Arbejdet omfatter vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i, og i 

tilknytning hertil valg af teknik og hjælpeudstyr, der mest hensigtsmæssigt bør anvendes. Arbejdet udføres efter beregning af vægten af det enkelte 

flyttegods, en vurdering af sikkerhedsfaktorer og udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- 

og bæreteknik. Endelig kan eleven klargøre særligt tungt gods til flytning, opsætte, anvende og kontrollere flytteelevator, samt foretage løbende 

vedligeholdelse, udføre almindelige anhugningsopgaver, og efter anvisning foretage korrekt betjening af anhugningsgrej.

43952 Pakning og emballering ved nat. og int. flytninger

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, forskellige træemballager, herunder måltagning og fremstilling af creet, 

pakketeknik, værktøj og øvrigt håndteringsgrej, de fysiske og klimatiske påvirkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under transport, udføre 

arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mærkning af flyttekasser. Arbejdet omfatter adskillelse, pakning af møbler og inventar, nedpakning af 

almindeligt flyttegods, herunder glas og porcelæn, og korrekt mærkning, samt brug af labels på en for kunden brugervenlig måde.

 2 Deltageren kan foretage nedpakning af antikviteter ved såvel national som international flytning, således at risikoen for kondens-/frostpåvirkninger 

minimeres, og således at der kan foretages genbrug af eksempelvis plast og træ.
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43953 Flyttearbejde

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, pakketeknik, værktøj og håndteringsgrej, medvirke ved håndtering af 

almindeligt bohave på plant gulv, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager. Arbejdet omfatter samløft, pakning og mærkning af flyttekasser, adskillelse, 

pakning og læsning af møbler og inventar ved lokal flytning, stuvning af flyttebil, håndtering af "hund", og i samarbejde med andre løfte og flytte lettere 

emner, samt assistere kollegaer, der arbejder med bæregjord. Arbejdet udføres uden at godset eller omgivelserne påføres skader og på grundlag af en 

vurdering af de fysiske påvirkninger, som kroppen udsættes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, således at de ergonomisk korrekte valg af løfte- 

og bæreteknik vælges.

 2 Deltageren kan betjene kunder på en servicebevidst og kundevenlig måde og samtidig efterleve sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige faktorer ved 

almindeligt flyttearbejde samt give førstehjælp og foretage alarmering i tilfælde af brand.

43954 Snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier 

og fortove med traktor/varevogn, påmonteret plov/kost. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive 

fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere plov/kost og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43955 Snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af 

veje, rydning af kryds og rundkørsler mv., med lastbil, påmonteret sneplov. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl 

og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere sneplov på lastbil og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan 

udføres.
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43956 Glatførebekæmpelse af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning, på stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, påmonteret saltspreder eller som håndarbejde. Herunder foretage løbende kontrol 

og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring 

samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43957 Glatførebekæmpelse med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning med lastbil, påmonteret saltspreder. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til 

værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43958 Vintertjeneste

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og 

organisering af vintertjeneste generelt, tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre 

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

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

påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning

 3 Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende betjeningsboks (GPS-data), 

udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af "spredebilledet".
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43959 International godstransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om international logistik og kørselsforhold, færdselsregler samt gældende 

køre-/hviletidsbestemmelser og arbejdstidsregler, udføre international godstransport og eksportkørsel. Arbejdet omfatter ruteplanlægning, kontrol og klargøring 

af køretøjer til toldlukning (TIR), anvendelse af elektronisk betalings-, navigations- og kommunikationsudstyr på grundlag af gældende kvalitetsnormer (fx 

ISO 9000). I arbejdet indgår kontrol af fragtbreve og leveringsbetingelser, udfyldelse af fragtbreve i henhold til CMR-lovgivning, udfyldelse af 

kørselsrapport, valutarapport, forsikringsdækning mv.

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet 

omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til 

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

systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og 

deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

43962 Køreteknik og ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og ny teknologiers 

mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, ESP, retarder/motorbremser, hastighedsbegrænsere og tempostat m.v.), 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t) på glat langbane, 

bremsning/undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer (max. 50 km/t) og bremsning på uens friktion. På glat S-kurve. Anvendelse af ASR og 

bremsning. På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

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

ASR, og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre, hvorledes ABS-bremser 

kontrolleres/vedligeholdes, generel opbygning af ABS - ASR, og disses funktioner, hastighedsbegrænsere og tempostatens funktion og nye 

transmissionstyper.
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43964 Sværgodstransport - ledsagebil

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, på grundlag af gældende lovgivning om særtransporter, gennem teori om transportørens, chaufførens og ledsagerens ansvar, pligter og 

kompetence, udføre ledsagelse af særtransporter på det klassificerede vejnet. Arbejdet omfatter opbygning og afmærkning af ledsagekøretøj, anvendelse 

af udstyr, korrekt placering af ledsagekøretøj under transportens gennemførelse, vurdering af særtransportens opbygning, akseltryk, afmærkning, indretning 

og generelle forholdsregler ved lastsikring. I arbejdet indgår ansøgning om transporttilladelse, indberetning af hændelser ved transportens afslutning, egen og 

andres sikkerhed, praktisk trafikregulering, kontrol af transportens dokumenter, tilladelser og attester samt kommunikation med særtransportens chauffør.

 2 Deltageren kan udføre praktisk færdselsregulering, eskortering, vejafmærkning og indsats ved ulykke.

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger.

 2 Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2
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Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.

 2 Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler.

 3 Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister 

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og 

lageroptegnelser kan køres sammen.

 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, 

skilte, produktblade, prislister eller notater.

 2 Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til 

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

 3 Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på 

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

 2 Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.



Udskrevet den 11-01-2012

Side 141 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

 2 Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold 

til formålet og virksomhedens behov.

44376 EDI ved disponering og varebestilling

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan anvende EDI i den daglige disponering og varebestilling i virksomheden, herunder afsende ordrer, modtage bekræftelse, modtage 

følgeseddel samt oprette varer på det interne lagersystem, således at virksomhedens datagrundlag løbende er ajourført.

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, 

præsentations- og informationsmaterialer.

 2 Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer.

44510 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået en viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.
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 2 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan, ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 3 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1 og kan afgøre, 

hvilken køretype en given mængde må transporteres med.

 4 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 5 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 6 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44511 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods i tanke, og kan definere stoffernes fareklasser og deres farlige 

egenskaber.

 2 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 3 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af landingens bevægelse.

 4 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og kan, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 5 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 6 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 7 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 8 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

 9 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44512 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- 

og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 2 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 3 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 4 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 5 Deltageren kan i tilfælde af ulykke/uheld tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.
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44513 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballage, ud fra oplysninger i transportdokumentet. Desuden, ud far oplysningerne i transportdokumentet, afgøre 

om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilet.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, go er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren har fået opnået viden om de eksplosive og egenskaber go de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 17 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 18 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 19 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået vdien om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

44514 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber, stofferne i de enkelte klasser har, samt 

hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskelige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifer på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, satm at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.
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 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egene og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatrestsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at beslytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver 

mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tuneller mv. (forebyggelse og sikkerheds samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 18 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

 19 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokument og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 20 Deltageren har opnået kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 21 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 22 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 23 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44515 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 18 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 19 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.
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44517 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Fore-byggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste fare-typer for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

op-bygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sam-menlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdo-kumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte, samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumen-tet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende strå-ling.

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

44518 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
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 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 26 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 27 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser

 28 Deltageren har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 29 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR vedr. godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 30 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 31 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 32 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede 

kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie
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44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative 

situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det 

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse mv., håndtere affaldet 

miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse 

og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning og forgiftning og træffe 

passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for 

direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og godkendte emballager, 

afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og endvidere kontrol af, hvorvidt 

chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.
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45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre 

læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at 

blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

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

af udragende godstyper.

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre 

trafikanter under kørsel.

45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og mekaniske 

/fysikske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og 

anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Endvidere kan deltageren, under hensyntagen til forhold af sundhedsmæssig betydning, udføre daglige arbejdsfunktioner ergonomisk korrekt, således at 

skader på grund af forkert belastning af ryg, led og muskulatur kan undgås/nedbringes.

45136 Flytning af tungt bohave og inventar

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, klargøre særligt tungt gods til flytning, herunder udvælge de særlige tekniske hjælpemidler, der er behov for 

ved flytning af særligt tungt bohave, inventar og materiel i de situationer, som kan forekomme fra og til forskellige bygningstyper og til 

flyttebiler/containere.

 2 Arbejdet omfatter beregning af vægten af det enkelte flyttegods og udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden 

og de konkrete omgivelser.

 3 Anvendelse af korrekt løfte- og bæreteknik, håndtering af seler og i samarbejde med andre løfte og flytte emner, eksempelvis pengeskabe eller elektroniske 

maskiner.

 4 Deltageren kan klargøre, adskille og flytte klaverer og flygler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.
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45139 Surring eller stuvning af flyttegods

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på flyttegodset under transport, stuve og surre forskelligt flyttegods 

på flyttebiler/containere, således at flytningen kan gennem-føres uden, at der opstår skader på gods eller køretøj, eller der opstår risiko for uheld.

 2 Arbejdet omfatter anvendelse af surringsgrej, afstivning og afspærring af flyttegodset, korrekt læsning og hensigtsmæssig transport- og 

stuvningsplanlægning under hensyntagen til klimatiske forhold samt kendskab til forsikringsforhold.

 3 Deltageren kan adskille og samle forskelligt flyttegods uden, at der opstår skader, opsætte et magasin og fortage korrekt stuvning heri, anvende den 

særlige teknik, som bruges ved stuvning af containere til oversøisk forsendelse og af flyttebiler, der kører til udlandet.

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige 

salgspsykologiske metoder.

 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende 

er tildelt.

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

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

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

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

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.
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45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

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

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

 2 Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support 

og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

45595 Tanktransport - sikkerhed og sundhed

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om ergonomi, uheldsforebyggelse og sundhed, indgå i arbejdsopgaver relateret til tanktransport 

på grundlag af et adfærdsbaseret sikkerhedsarbejde og en bevidsthed om sundhedsmæssige faktorer, der påvirker chaufførens evne til at udføre normale 

arbejdsfunktioner.

45596 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om produkter, der transporteres i tankvogne og deres eventuelle farlige og/eller miljøskadelige 

egenskaber, tankvognes tekniske udstyr samt modtagestedernes typiske faciliteter, såvel teknisk som sikkerhedsmæssigt, udføre levering og af- og 

pålæsning af normalt forekommende produkter i tanktransporten.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til de særlige forhold, der knytter sig til denne transportform, hvor losning foretages ved anvendelse af: Trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb, afhængigt af sikkerhedsmæssige forhold og produkttype.

 3 Endvidere foretages håndtering af slanger, dæksler, ventiler mv. under hensyntagen til stoffernes eventuelle farlige kemiske egenskaber og miljømæssige 

risici. Under lossesituationen udvises agtpågivenhed i forhold til risiko for overfyldning, hvor modtagetanken ikke kan rumme leverancen og ved 

fejllevering, hvor produktet leveres til forkert modtagetank.

45597 Tanktransport - tankbilens udstyr

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om tankbilens tekniske udstyr og dettes drift og vedligehold, udføre transport med tankbil under 

iagttagelse af højeste grad af sikkerhed. Endvidere foretage dagligt vedligehold og foretage korrekt indrapportering til værksted ved konstaterede fejl, der 

kræver umiddelbar eller snarlig reparation.

45599 Tanktransport - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om regler for transport af faste og flydende stoffer i tank, chaufførens almene retsstilling, 

miljøsikkerhed, terrorbekæmpelse, transport af forskellige produktkategoriers kvalitet, samt ændringer i færdselslov, ADR-konventionen og generelle 

kunderelationer og andre forhold vedr. transporter i tanke, håndtere det aktuelt gældende regelsæt ved udførelse af normalt forekommende arbejdsopgaver i 

forbindelse med kørsel med tankbil.

45600 Tanktransport og defensiv kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om defensiv kørsel, udføre alle trafiksikkerhedsmæssige aspekter ved kørsel med tankbil 

inklusiv trailer/hænger, under iagttagelse af den nødvendige koncentration, forudseenhed og korrekte aflæsning af trafikale situationer.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til særlige forhold og situationer i trafikken, herunder manøvrering, vognbaneskift, kørsel i vejkryds/vigepligter, svingning, 

afstand og overhalingssituationer, fra- og tilkørsel, vejbanens beskaffenhed og vejrforholdene, brug af gear, kobling og bremser, sikkerhedssele, stabilitet 

og nedstigning fra førerkabinen.

 3 Deltageren får, på baggrund af en trafikal adfærdsmåling og en observeret risikoprofil, fastlagt en individuel handlingsplan, som indeholder råd/vejledning, 

der kan fremme vaner og kørselsmønstre, som kan medvirke til nedsættelse af uheldsrisici og nærved hændelser.
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45601 Tanktransport - personskade og uheldsbekæmpelse

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om førstehjælp, skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige 

stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændig eller i samarbejde med andre løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller 

intervenerende indsats.

 2 Arbejdet omfatter en præcis afgrænsning af chaufførens muligheder og opgaver forud for det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadesstedet.

45710 Mobilkran, certifikat B

Uden niveau

AMU-mål

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med mobilkran, certifikattype B, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv., ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib), dirigere en kranopgave 

ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage forebyggende 

vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

45714 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende 

arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv. samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) og dirigere en 

kranopgave ved hjælp af håndsignaler / selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio.

 3 Deltageren kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv.
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45715 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran, certifikattype E, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt 

arbejdsmiljølovens bestemmelser.

 2 Kan derudover udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv., samt 

betjening af kran med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 3 Tillige kan deltageren indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib og evt. læssegrab), 

dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage 

forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, 

dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt 

og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende 

dyr.
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45920 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan varetage styringsopgaver i forhold til 3. parts løsninger.

 2 Deltageren kan afdække og vurdere behov for logistikydelsen med 3. part.

 3 Deltageren kan opstille mål og kravspecifikationer for en 3. parts løsning, samt udarbejde et etablerings- og driftsbudget for 3. parts løsninger.

 4 Deltageren kender de delelementer som 3. parts logistik omhandler.

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

05-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, sikkerhedsmææe6ssig og professionel 

mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at 

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

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

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

46908 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager ¿ inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46909 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)
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Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46911 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 7, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46912 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46915 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2
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Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46916 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46917 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

2245 Afsl.prv: Vejgodstransportudd.,Renovationschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Chauffør, Renovationschauffør
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5142 Renovationskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre renovationskørsel med værende udstyr og efter 

gældende bestemmelser.

2277 Kompmål: Vejgodstransportudd., Renovationschauffør

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende vejtransportens regler samt 

håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods.

 2 Eleven kan udføre transporter med farligt gods efter gældende myndighedskrav.

 5 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche.

 9 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

 10 Eleven kan udføre arbejdsopgaver inden for dagsrenovation, erhvervsaffald, storskrald og klinisk risikoaffald samt betjening af flakkøretøjer.

 11 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng.

 12 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhæng.

 13 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

 14 Eleven kan  opnå helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge.

 15 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget iværksætteri og innovation, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

 16 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau E, i jobmæssige og almene sammenhænge.

Valgfag

0,2 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind
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Fag på specialet Tankbilchauffør

23013 Iværksætteri og innovation

 F

Grundfag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.

 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør.

 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer.

 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold.

23014 Informationsteknologi

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse 

IT-værktøjer.

 2 Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål.

 3 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.

 4 Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.

 5 Eleven kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilken 

konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske.

 6 Eleven kan dokumentere og formidle løsning af IT-relaterede problemstillinger.

23030 Samfundsfag

 E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 9 Eleven udvikler sin evne til at anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag 

argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

 10 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhænge mellem samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale og internationale udvikling.
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 11 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet, den 

internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere.

 12 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv.

 13 Eleven kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier samt bearbejde og formidle denne information på et 

grundlæggende niveau.

23030 Samfundsfag

 F

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 9 Eleven begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne 

synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

 10 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling.

 11 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de 

miljømæssige aspekter.

 12 Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres 

regulering i det faglige system.

 13 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.

 14 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

5388 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

 3    1. Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

 4    2. Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold,

 5    3. Andre og særegne kulturforhold.

 6 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

 7 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.

5399 Olie- og kemikalieaffald

Avanceret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

 1 Eleven kan håndtere olie- og kemikalieaffald miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der 

skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af denne affaldskategori.

 2 Eleven opnår indsigt i vigtige faretyper og kan foretage sortering i affaldsgrupper og anvende korrekte og godkendte emballager, afmærkning af emballager 

med korrekte faresedler og påskrifter.

 3 Ved eventuelle forsendelser kan eleven udfylde transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevere det til affaldet hørende sikkerhedskort.

5400 Sikker kørsel - tanktransport

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan gennem teori om defensiv kørsel, udføre sikker kørsel med tankbil inklusiv trailer/hænger i almindeligt forekommende trafikale situationer.

 2 Eleven behersker principper for nødvendig koncentration, forudseenhed og evne til at læse trafikale hændelser korrekt.

 3 Eleven får efter gennemført øvelseskørsel udarbejdet en trafikal adfærdsmåling og en observeret risikoprofil, hvorefter der fastlægges en individuel 

handlingsplan, som indeholder råd/vejledning, der kan fremme vaner og kørselsmønstre, der kan medvirke til nedsættelse af uheldsrisici og nærved 

hændelser.

5401 Sikker betjening af tankbilens udstyr

Avanceret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan betjene tankbilens tekniske udstyr og foretage almindelig vedligehold og foretage korrekt indrapportering til værksted på baggrund af 

fejldiagnostisering.

 2 Eleven kan udføre af- og pålæsning af normalt forekommende produkter og kan tage hensyn til de særlige forhold, der knytter sig til den konkrete 

transportform, hvorunder anvendelse af trykluft, vakuum, pumpe eller frit afløb finder sted.

 3 Elevens adfærd afspejler kendskab til sikkerhedsmæssige forhold og produkttyper.

 4 Endvidere kan eleven foretage sikker håndtering af slanger, dæksler, ventiler mv.

 5 Eleven kan gennem teori om ergonomi, uheldsforebyggelse og sundhed indgå i arbejdsopgaver relateret til tanktransport på grundlag af et adfærdsbaseret 

sikkerhedsarbejde og en bevidsthed om sundhedsmæssige faktorer, der påvirker chaufførens evne til at udføre normale arbejdsfunktioner.

5402 Tanktransport - manøvrering/ny teknologi

Avanceret

Område-/specialefag

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om lange køretøjers manøvreegenskaber, reagere hensigtsmæssigt i 

vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt betjene køretøjet korrekt ved manøvrering ved lav hastighed.
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 2 Eleven kan anvende nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, EPS, retarder/motorbremser, 

hastighedsbegrænsere og tempostat m.v.), reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, 

undvige- og afværgeteknik.

5403 Tanktransport - uheldsbekæmpelse

Avanceret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre førstehjælp, skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse.

 2 Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller intervenerende indsats, herunder handle 

korrekt i forhold til miljømæssige belastninger, terrorbekæmpelse og andre situationer, som relaterer sig til gældende lovgivning og chaufførens retsstilling.

5404 Tank og kundeservice

Avanceret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, udføre normalt forekommende kundeservice over for de specifikke kundegrupper, som 

tanktransportvirksomhederne betjener.

6179 Vejen som arbejdsplads, jf. udd.krav Vejdirektorat

Rutineret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan forstå baggrunden for de trafiksikkerhedsmæssige regler om afmærkning af vejarbejder og har kendskab til vejreglerne for afmærkning af 

vejarbejder.

 2 Eleven kan planlægge afmærkningsopgaver og udføre korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære vejarbejder.

 3 Eleven kan ved trafikuheld tilkalde hjælp på korrekt og forsvarlig vis.

 4 Eleven har bestået en prøve i faget, som udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, og som afholdes og bedømmes af skolen.
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6372 Fremmedsprog, vejgodstransportuddannelsen

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 2   Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier.

 3 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

 4   Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 5   Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk eller tysk.

 6 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

 7   Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk eller tysk.

 8   Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.

 9   Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation til engelsk- eller tysktalende 

leverandører.

 10   Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.

6482 Tankbilchaufføren

Uden niveau

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1   Eleven kan udføre specialets forskellige jobfunktioner.

9452 Regler modulvogntog

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog.

 2 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der gælder vedrørende akseltryk m.v.

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre.

 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog.
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40259 Lastbilmonteret kran E udvidelse af cert. o. 50 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Herunder udvælge og 

anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Deltageren kan anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes anvisninger for anvendelse og 

vedligeholdelse af såvel kran, som anhugningsgrej. Deltageren kan endvidere, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft med kraner, 

herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft, samt kunne placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til omgivelserne og de 

byrder der skal løftes, samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.

40260 Lastbilmonteret kran D udvidelse af cert. 18-25 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner (til og med 25 tonsmeter) på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Herunder udvælge og anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Derudover kan deltageren anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes 

anvisninger for anvendelse og vedligeholdelse af såvel kran som anhugningsgrej. Endvidere kan deltageren, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, 

foretage samløft med kraner, herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft og placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til 

omgivelserne og de byrder, der skal løftes samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel 

med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt.

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

deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og 

igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på tør vej.

40458 Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, manøvrere køretøj baglæns omkring hjørner og til læsseramper mv., ved brug af spejle/bakkamera, således at 

farlige situationer og bagendekollisioner undgås. Desuden kan deltageren udføre korrekt indstilling af spejle og kan udføre korrekte højresving under 

påvirkning af distraktionsfaktorer samt ved aflæsning af eventuelle orienterings- og advarselssystemer til registrering af medkørende trafikanter.

 2 Derudover opnår deltageren indsigt i hensigtsmæssig kørselsadfærd til afværgelse af mødeuheld med modkørende trafikanter.

40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

og mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

 2 Den praktiske kørsel omfatter:

 3 - Tør langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 4 - Glat langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 5 - Styreøvelse i kurve.

 6 - Tør behændighedsbane med reaktionsøvelse.

 7 - Slalomøvelse.

 8 - Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

 9 - Glat bakke med gearskift og igangsætning opad.

 10 - Udskridning ved kørsel nedad.

40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om disse køretøjers 

manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed. 

Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt katastrofeopbremsning. (Hastighed 

max. 50 km/t.) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, evt. anvendelse af 

ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal 

asfaltbelægning.

40461 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

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

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

opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer. Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter 

bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t.) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt 

opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse. På glat bakke 

bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR. Endelig indgår korrekt 

bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR, og brugen 

heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

41442 Samarbejde i grupper i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan forstå virksomhedens gruppeprocesser, hvorledes normer og værdier sættes i grupper, gruppens elementer og udviklingsfaser.

 2 Deltageren kan aktivt fjerne de processer, der hindre samarbejdet og styrker de processer der fremmer samarbejdet.

 3 Deltageren kan samarbejde i grupper for at nå disse mål uden at suboptimere og derved komprimitterer virksomhedens overordnede mål.

 4 Deltageren kan problemløse i virksomheden i forhold til behovet for at yde høj service med knappe ressourcer.

 5 Deltageren kan konfliktløse i egen gruppe og imellem grupper for at sikre samarbejdet i gruppen mellem grupper i virksomheden.

41443 Organisation i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 2 Deltagerne kan forstå og vurdere organisationens strukturelle opbygning, de styringsmæssige processer, der foregår i organisationen og kulturens 

indflydelse på organisationen.

 3 Deltagerne kan forstå organisationen som en helhed med fælles mål or retning uanset, hvor i organisationen betragteren er placeret, således at de er i stand 

til at udføre deres arbejdsfunktioner i overensstemmelse med virksomhedens mål.

 4 Deltagerne kan vurdere der organisatoriske samspil mellem de forskellige afdelinger, funktioner, grupper og personer i virksomheden med henblik på at 

optimere dette.

 5 Deltagerne kan medvirke til at designe organisationstilpasninger og organisationsforandringer og derved indgå som en kompetent medspiller i 

virksomhdens/institutionens organistoriske udvikling.

41946 Affald - behandlingsanlæg

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

 1 Deltageren kan på baggrund af viden om love og bekendtgørelser medvirke til optimering af driften på et behandlingsanlæg.

 2 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved forskellige mulige udformninger af behandlingsanlæg med samme funktion, samt er bekendt med det 

afgiftssystem, som er af væsentlig betydning for økonomien på behandlingsanlæg.

 3 Deltageren kan identificere driftsmæssige knudepunkter i anlægget, så de får overblik over det aktuelle anlægs produktionsflow.

 4 Deltageren kan tage højde for anlægsspecifikke arbejdsmiljømæssige problemer.

 5 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved anlægget ud fra viden om miljøledelse.

 6 Uddannelsen kan gennemføres for følgende affaldsbehandlingsanlæg: Komposteringanlæg, forbrændingsanlæg samt sorterings- og genanvendelsesanlæg.

41947 Affald - fraktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan indplacere fraktionen i det gældende afgiftssystem.

 2 Deltageren kan ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer, vælge den optimale behandlingsform for fraktionen under hensyntagen til økonomi, miljø og 

kvaliteten af slutproduktet.

 3 Deltageren kan tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer.

 4 Deltageren kan afgrænse fraktionen ud fra oprindelse og kemisk sammensætning.

 5 Deltageren kan anvende (AB92/ABT93) i forbindelse med sikkerhedsstillelse, tidsfrister, aflevering, mangler, ansvar og tvister ved bygge- og 

anlægsarbejder.

 6 Uddannelsen kan gennemføres fra fraktionerne: Organisk affald, plast, glas, papir samt beton og tegl.

42809 Glatførebekæmpelse og snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, selvstææe6ndigt og efter sææe6dvanlig jobinstruktion, udføøf8re glatføøf8rebekææe6mpelse, omfattende 

tøøf8r-, fugt- eller lagesaltning, pååe5 stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, pååe5monteret saltspreder eller som hååe5ndarbejde, samt 

udføøf8re snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier og fortove med traktor/varevogn, pååe5monteret plov/kost.

 2   Herunder foretage løøf8bende kontrol og nøøf8dvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til vææe6rksted, samt i forbindelse med 

glatføøf8rebekææe6mpelse afslutte arbejdet ved at foretage afsææe6tning, tøøf8mning og rengøøf8ring samt genfyldning.

 3  I forbindelse med snerydning afslutte arbejdet ved afmontering og rengøøf8ring af plov.

 4   Eleven kan montere spreder pååe5 lastbil, foretage indsååe5ning og vææe6lge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, sååe5ledes at et optimalt 

spredebillede dannes.

 5  Ligeledes montere og justere plov/kost og foretage kontrolkøøf8rsel i forbindelse med snerydning.

 6  Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningerne kan udføøf8res.
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42810 Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, selvstææe6ndigt og efter sææe6dvanlig jobinstruktion, udføøf8re glatføøf8rebekææe6mpelse, omfattende 

tøøf8r-, fugt- eller lagesaltning med lastbil, pååe5monteret saltspreder samt udføøf8re snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af veje, rydning af 

kryds og rundkøøf8rsler mv.

 2 , med lastbil, pååe5monteret sneplov.

 3  Herunder foretage løøf8bende kontrol og nøøf8dvendig justering, udbedre mindre fejl o g/eller afgive fejlmelding til vææe6rksted, samt afslutte arbejdet 

ved, ifm.

 4  med glatføøf8rebekææe6mpelse at foretage afsææe6tning, tøøf8mning og rengøøf8ring samt genfyldning, samt ifm.

 5  snerydning afslutte arbejdet ved afmontering og rengøøf8ring af plov.

 6   Ifm. glatføøf8rebekææe6mpelse kan deltageren montere spreder pååe5 lastbil, foretage indsååe5ning og vææe6lge dossering i henhold til 

betjeningsvejledningen, sååe5ledes at et optimalt spredebillede dannes, og ifm.

 7  snerydning montere og justere sneplov pååe5 lastbil og foretage kontrolkøøf8rsel.

 8  Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningerne kan udføøf8res.

42819 Virksomhedsflytning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr, pakning, mææe6rkning og 

opstilling af arkiv i numerisk og alfabetisk orden, skader pååe5 flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse, anvende moderne 

teknisk hjææe6lpeudstyr i forbindelse med flytning af virksomheder og kontorinventar.

 2  Arbejdet omfatter flytning af hææe6ve-/sææe6nkeborde og en vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføøf8res i, hvorunder beslutning 

trææe6ffes, om hvilken teknik og hvilket hjææe6lpeudstyr, der kan anvendes.

 3  Endelig kan deltageren foretage korrekt afdææe6kning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregning af vææe6gten af det enkelte 

flyttegods, og udvææe6lgelse af den korrekte løøf8fte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løøf8fte- og bææe6reteknik.

42820 Anvendelse af flyttetekniske hjælpemidler

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om forskellige bygningsindretninger, opbygning, vedligeholdelse og funktion af moderne 

flytteudstyr samt de begrææe6nsninger, der er i brugen af teknisk hjææe6lpeudstyr som føøf8lge af bygningers placering, alder og indretning, anvende 

teknisk hjææe6lpeudstyr i forbindelse med flytning af bohave og kontorinventar.

 2  Arbejdet omfatter vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføøf8res i, og i tilknytning hertil valg af teknik og hjææe6lpeudstyr, der mest 

hensigtsmææe6ssigt bøøf8r anvendes.

 3  Arbejdet udføøf8res efter beregning af vææe6gten af det enkelte flyttegods, en vurdering af sikkerhedsfaktorer og udvææe6lgelse af den korrekte 

løøf8fte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løøf8fte- og bææe6reteknik.
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 4  Endelig kan deltageren klargøøf8re sææe6rligt tungt gods til flytning, opsææe6tte, anvende og kontrollere flytteelevator, samt foretage løøf8bende 

vedligeholdelse, udføøf8re almindelige anhugningsopgaver, og efter anvisning foretage korrekt betjening af anhugningsgrej.

42821 Pakning og emballering ved nat. og int. flytninger

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, forskellige trææe6emballager, herunder mååe5ltagning og fremstilling af 

creet, pakketeknik, vææe6rktøøf8j og øøf8vrigt hååe5ndteringsgrej, de fysiske og klimatiske pååe5virkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under 

transport, udføøf8re arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mææe6rkning af flyttekasser.

 2  Arbejdet omfatter adskillelse, pakning af møøf8bler og inventar, nedpakning af almindeligt flyttegods, herunder glas og porcelææe6n, og korrekt 

mææe6rkning, samt brug af labels pååe5 en for kunden brugervenlig mååe5de.

 3  Endelig kan deltageren foretage nedpakning af antikviteter ved sååe5vel national som international flytning, sååe5ledes at risikoen for 

kondens-/frostpååe5virkninger minimeres, og sååe5ledes at der kan foretages genbrug af eksempelvis plast og trææe6.

42822 Flyttearbejde

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, pakketeknik, vææe6rktøøf8j og hååe5ndteringsgrej, medvirke ved 

hååe5ndtering af almindeligt bohave pååe5 plant gulv, pååe5 trappe, i flyttevogn og i snææe6vre passager.

 2  Arbejdet omfatter samløøf8ft, pakning og mææe6rkning af flyttekasser, adskillelse, pakning og lææe6sning af møøf8bler og inventar ved lokal flytning, 

stuvning af flyttebil, hååe5ndtering af ¿hund¿, og i samarbejde med andre løøf8fte og flytte lettere emner, samt assistere kollegaer, der arbejder med 

bææe6regjord.

 3  Arbejdet udføøf8res uden at godset eller omgivelserne pååe5føøf8res skader og pååe5 grundlag af en vurdering af de fysiske pååe5virkninger, som 

kroppen udsææe6ttes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, sååe5ledes at de ergonomisk korrekte valg af løøf8fte- og bææe6reteknik 

vææe6lges.

 4  Endelig kan deltageren betjene kunder pååe5 en servicebevidst og kundevenlig mååe5de og samtidig efterleve sikkerheds- og arbejdsmiljøøf8mææe6ssige 

faktorer ved almindeligt flyttearbejde samt give føøf8rstehjææe6lp og foretage alarmering i tilfææe6lde af brand.

42903 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af 

myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt 

vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og 

afværgeteknik i disse køretøjer.

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

 3  (Hastighed max. 50 km/t.
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 4 ) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer og bremsning på uens friktion.

 5  I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse.

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

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

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

 8  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i 

dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, 

anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald.

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og udføre elementær 

brandbekæmpelse.

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt aflæsningsforhold af husstandsaffald 

på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/-vejledninger på en sikker og 

forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre 

driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til 

værksted/vognmand.

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til 

transportformens dokumenter.

 2 Deltageren kan anvende IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke.
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43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår 

geografien og forløbet i transporten.

 2 Deltageren bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af transporten.

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af 

snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.

 2 Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af 

radiokommunikation

 3 Deltageren kanI forbindelse med anhugningen,  anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt 

kassati-onsgrænser.

 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.

43932 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 2 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 3 Deltageren kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås

 4 Deltageren kan - under tidspres - udføre kombinerede funk-tioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af ¿kombi-bane¿

 5 Deltageren kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner

 6 Deltageren kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening

 7 Deltageren kan udføre korrekt anhugning

 8 Deltageren er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner

 9 Deltageren er orienteret om lovpligtige vedligehold og efter-syn af Travers- & Portalkraner
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43950 Virksomhedsflytning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr, pakning, mærkning og 

opstilling af arkiv i numerisk og alfabetisk orden, skader på flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse, anvende moderne 

teknisk hjælpeudstyr i forbindelse med flytning af virksomheder og kontorinventar. Arbejdet omfatter flytning af hæve-/sænkeborde og en vurdering af de 

omgivelser, som flyttearbejdet udføres i, hvorunder beslutning træffes, om hvilken teknik og hvilket hjælpeudstyr, der kan anvendes.

 2 Deltageren kan foretage korrekt afdækning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregning af vægten af det enkelte flyttegods, og 

udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- og bæreteknik.

43951 Flyttetekniske hjælpemidler

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige bygningsindretninger, opbygning, vedligeholdelse og funktion af moderne 

flytteudstyr samt de begrænsninger, der er i brugen af teknisk hjælpeudstyr som følge af bygningers placering, alder og indretning, anvende teknisk 

hjælpeudstyr i forbindelse med flytning af bohave og kontorinventar. Arbejdet omfatter vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i, og i 

tilknytning hertil valg af teknik og hjælpeudstyr, der mest hensigtsmæssigt bør anvendes. Arbejdet udføres efter beregning af vægten af det enkelte 

flyttegods, en vurdering af sikkerhedsfaktorer og udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- 

og bæreteknik. Endelig kan eleven klargøre særligt tungt gods til flytning, opsætte, anvende og kontrollere flytteelevator, samt foretage løbende 

vedligeholdelse, udføre almindelige anhugningsopgaver, og efter anvisning foretage korrekt betjening af anhugningsgrej.

43952 Pakning og emballering ved nat. og int. flytninger

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, forskellige træemballager, herunder måltagning og fremstilling af creet, 

pakketeknik, værktøj og øvrigt håndteringsgrej, de fysiske og klimatiske påvirkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under transport, udføre 

arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mærkning af flyttekasser. Arbejdet omfatter adskillelse, pakning af møbler og inventar, nedpakning af 

almindeligt flyttegods, herunder glas og porcelæn, og korrekt mærkning, samt brug af labels på en for kunden brugervenlig måde.

 2 Deltageren kan foretage nedpakning af antikviteter ved såvel national som international flytning, således at risikoen for kondens-/frostpåvirkninger 

minimeres, og således at der kan foretages genbrug af eksempelvis plast og træ.
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43953 Flyttearbejde

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, pakketeknik, værktøj og håndteringsgrej, medvirke ved håndtering af 

almindeligt bohave på plant gulv, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager. Arbejdet omfatter samløft, pakning og mærkning af flyttekasser, adskillelse, 

pakning og læsning af møbler og inventar ved lokal flytning, stuvning af flyttebil, håndtering af "hund", og i samarbejde med andre løfte og flytte lettere 

emner, samt assistere kollegaer, der arbejder med bæregjord. Arbejdet udføres uden at godset eller omgivelserne påføres skader og på grundlag af en 

vurdering af de fysiske påvirkninger, som kroppen udsættes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, således at de ergonomisk korrekte valg af løfte- 

og bæreteknik vælges.

 2 Deltageren kan betjene kunder på en servicebevidst og kundevenlig måde og samtidig efterleve sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige faktorer ved 

almindeligt flyttearbejde samt give førstehjælp og foretage alarmering i tilfælde af brand.

43954 Snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier 

og fortove med traktor/varevogn, påmonteret plov/kost. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive 

fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere plov/kost og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43955 Snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af 

veje, rydning af kryds og rundkørsler mv., med lastbil, påmonteret sneplov. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl 

og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere sneplov på lastbil og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan 

udføres.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43956 Glatførebekæmpelse af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning, på stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, påmonteret saltspreder eller som håndarbejde. Herunder foretage løbende kontrol 

og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring 

samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43957 Glatførebekæmpelse med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning med lastbil, påmonteret saltspreder. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til 

værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43958 Vintertjeneste

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og 

organisering af vintertjeneste generelt, tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre 

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

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

påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning

 3 Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende betjeningsboks (GPS-data), 

udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af "spredebilledet".
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43959 International godstransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om international logistik og kørselsforhold, færdselsregler samt gældende 

køre-/hviletidsbestemmelser og arbejdstidsregler, udføre international godstransport og eksportkørsel. Arbejdet omfatter ruteplanlægning, kontrol og klargøring 

af køretøjer til toldlukning (TIR), anvendelse af elektronisk betalings-, navigations- og kommunikationsudstyr på grundlag af gældende kvalitetsnormer (fx 

ISO 9000). I arbejdet indgår kontrol af fragtbreve og leveringsbetingelser, udfyldelse af fragtbreve i henhold til CMR-lovgivning, udfyldelse af 

kørselsrapport, valutarapport, forsikringsdækning mv.

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet 

omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til 

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

systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og 

deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

43964 Sværgodstransport - ledsagebil

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, på grundlag af gældende lovgivning om særtransporter, gennem teori om transportørens, chaufførens og ledsagerens ansvar, pligter og 

kompetence, udføre ledsagelse af særtransporter på det klassificerede vejnet. Arbejdet omfatter opbygning og afmærkning af ledsagekøretøj, anvendelse 

af udstyr, korrekt placering af ledsagekøretøj under transportens gennemførelse, vurdering af særtransportens opbygning, akseltryk, afmærkning, indretning 

og generelle forholdsregler ved lastsikring. I arbejdet indgår ansøgning om transporttilladelse, indberetning af hændelser ved transportens afslutning, egen og 

andres sikkerhed, praktisk trafikregulering, kontrol af transportens dokumenter, tilladelser og attester samt kommunikation med særtransportens chauffør.

 2 Deltageren kan udføre praktisk færdselsregulering, eskortering, vejafmærkning og indsats ved ulykke.



Udskrevet den 11-01-2012

Side 175 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43966 Flakkøretøjer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om flakkøretøjets opbygning, virkemåde og kontrolsystemer, aflæsningsforhold på 

forbrændingsanlæg og deponier m.m., afsætte container på offentlig vej og foretage aflæsning af forskelligt affald på en både sikker og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, vurdering af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig, anvendelse og betjening af 

forskellige flakkøretøjers wire- og kroghejs samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde.

 3 Deltageren kan betjene især containertyper til fast affald, foretage elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der 

opstår slitage og belastning, foretage bakning og manøvrering på lokaliteter med vanskelige passager og snævre pladsforhold, vejlede kunder i sortering af 

affald samt anvende personligt sikkerhedsudstyr.

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig 

måde.

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

stoffer kan nedbringes.

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimatorer på en sikker og 

driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

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

stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker 

og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- 

og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko 

for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger.

 2 Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2
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Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.

 2 Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler.

 3 Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister 

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og 

lageroptegnelser kan køres sammen.

 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, 

skilte, produktblade, prislister eller notater.

 2 Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til 

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

 3 Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på 

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

 2 Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.
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44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

 2 Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold 

til formålet og virksomhedens behov.

44376 EDI ved disponering og varebestilling

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan anvende EDI i den daglige disponering og varebestilling i virksomheden, herunder afsende ordrer, modtage bekræftelse, modtage 

følgeseddel samt oprette varer på det interne lagersystem, således at virksomhedens datagrundlag løbende er ajourført.

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, 

præsentations- og informationsmaterialer.

 2 Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer.

44510 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået en viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.



Udskrevet den 11-01-2012

Side 179 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

 2 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan, ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 3 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1 og kan afgøre, 

hvilken køretype en given mængde må transporteres med.

 4 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 5 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 6 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44511 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods i tanke, og kan definere stoffernes fareklasser og deres farlige 

egenskaber.

 2 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 3 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af landingens bevægelse.

 4 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og kan, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 5 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 6 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 7 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 8 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

 9 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44512 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- 

og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 2 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 3 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 4 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 5 Deltageren kan i tilfælde af ulykke/uheld tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.
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44513 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballage, ud fra oplysninger i transportdokumentet. Desuden, ud far oplysningerne i transportdokumentet, afgøre 

om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilet.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, go er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren har fået opnået viden om de eksplosive og egenskaber go de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 17 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 18 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 19 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået vdien om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

44514 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber, stofferne i de enkelte klasser har, samt 

hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskelige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifer på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, satm at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.
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 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egene og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatrestsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at beslytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver 

mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tuneller mv. (forebyggelse og sikkerheds samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 18 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

 19 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokument og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 20 Deltageren har opnået kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 21 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 22 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 23 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44515 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 18 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 19 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.
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44517 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Fore-byggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste fare-typer for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

op-bygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sam-menlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdo-kumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte, samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumen-tet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende strå-ling.

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

44518 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
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 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 26 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 27 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser

 28 Deltageren har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 29 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR vedr. godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 30 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 31 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 32 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede 

kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie
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44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative 

situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det 

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre 

læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at 

blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

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

af udragende godstyper.

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre 

trafikanter under kørsel.

45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og mekaniske 

/fysikske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og 

anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Endvidere kan deltageren, under hensyntagen til forhold af sundhedsmæssig betydning, udføre daglige arbejdsfunktioner ergonomisk korrekt, således at 

skader på grund af forkert belastning af ryg, led og muskulatur kan undgås/nedbringes.

45136 Flytning af tungt bohave og inventar

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, klargøre særligt tungt gods til flytning, herunder udvælge de særlige tekniske hjælpemidler, der er behov for 

ved flytning af særligt tungt bohave, inventar og materiel i de situationer, som kan forekomme fra og til forskellige bygningstyper og til 

flyttebiler/containere.

 2 Arbejdet omfatter beregning af vægten af det enkelte flyttegods og udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden 

og de konkrete omgivelser.

 3 Anvendelse af korrekt løfte- og bæreteknik, håndtering af seler og i samarbejde med andre løfte og flytte emner, eksempelvis pengeskabe eller elektroniske 

maskiner.

 4 Deltageren kan klargøre, adskille og flytte klaverer og flygler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

45139 Surring eller stuvning af flyttegods

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på flyttegodset under transport, stuve og surre forskelligt flyttegods 

på flyttebiler/containere, således at flytningen kan gennem-føres uden, at der opstår skader på gods eller køretøj, eller der opstår risiko for uheld.

 2 Arbejdet omfatter anvendelse af surringsgrej, afstivning og afspærring af flyttegodset, korrekt læsning og hensigtsmæssig transport- og 

stuvningsplanlægning under hensyntagen til klimatiske forhold samt kendskab til forsikringsforhold.

 3 Deltageren kan adskille og samle forskelligt flyttegods uden, at der opstår skader, opsætte et magasin og fortage korrekt stuvning heri, anvende den 

særlige teknik, som bruges ved stuvning af containere til oversøisk forsendelse og af flyttebiler, der kører til udlandet.

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.
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 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige 

salgspsykologiske metoder.

 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende 

er tildelt.

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

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

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

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

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

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

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

 2 Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support 

og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.
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45645 Vejen som arbejdsplads - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Eleven er efter uddannelsen i stand til at efterleve de bygherre krav der stilles fra forskellige vejmyndigheder vedr.

 2  afmærkning i forbindelse med arbejde ved og på vej.

 3      Eleven kan, ved hjælp af godkendt afmærkningsmateriel, udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter aktuelle 

gældende bestemmelser, og kender det overordnede forløb og dets enkelte elementer ved afmærkning af vejarbejde.

 4      Eleven kan, med ajourført viden om hvilke fejl og mangler der hyppigt forekommer ved afmærkning af vejarbejde, eliminere disse.

 5      Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse iht.

 6  krav fra forskellige vejmyndigheder, herunder Vejdirektoratet.

 7  Uddannelsen ajourfører deltagerne, for så vidt angår afmærkning ifm.

 8  arbejde på eller ved vej, som tidligere har deltaget på arbejdsmarkedsuddannelsen 41945 ¿Vejen som arbejdsplads¿ eller enkeltfaget 33426 ¿Vejen som 

arbejdsplads¿.

 9   Denne uddannelse skal gennemføres med 5 års interval.

45710 Mobilkran, certifikat B

Uden niveau

AMU-mål

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med mobilkran, certifikattype B, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv., ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib), dirigere en kranopgave 

ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage forebyggende 

vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

45714 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende 

arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv. samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) og dirigere en 

kranopgave ved hjælp af håndsignaler / selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio.
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 3 Deltageren kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv.

45715 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran, certifikattype E, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt 

arbejdsmiljølovens bestemmelser.

 2 Kan derudover udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv., samt 

betjening af kran med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 3 Tillige kan deltageren indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib og evt. læssegrab), 

dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage 

forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, 

dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt 

og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende 

dyr.
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45920 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan varetage styringsopgaver i forhold til 3. parts løsninger.

 2 Deltageren kan afdække og vurdere behov for logistikydelsen med 3. part.

 3 Deltageren kan opstille mål og kravspecifikationer for en 3. parts løsning, samt udarbejde et etablerings- og driftsbudget for 3. parts løsninger.

 4 Deltageren kender de delelementer som 3. parts logistik omhandler.

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

05-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, sikkerhedsmææe6ssig og professionel 

mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at 

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

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

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

46908 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager ¿ inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46909 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)
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Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46911 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 7, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46912 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46915 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2
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Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46916 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46917 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

2246 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Tankbilchauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Chauffør, Tankbilchauffør
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5143 Tanktransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre tanktransport med værende udstyr og efter 

gældende bestemmelser.

2279 Kompmål: Vejgodstransportudd., Tankbilchauffør

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende vejtransportens regler samt 

håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods.

 2 Eleven kan udføre transporter med farligt gods efter gældende myndighedskrav.

 5 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche.

 9 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

 10 Eleven kan udføre arbejdsopgaver inden for tanktransport, herunder omfattende farligt gods, fødevare- og pulvertransporter, omfattende af og pålæsning, 

betjening og vedligeholdelse af tankbilens udstyr samt hensigtsmæssig adfærd i nødsituationer.

 11 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng.

 12 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhæng.

 13 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

 14 Eleven kan opnå helhedsforståelse af begrbet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge.

 15 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget iværksætteri og innovation, niveau F, i jobmæssige og allmene sammenhænge.

 16 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau E, i jobmæssige og almene sammenhænge.

Valgfag

0,2 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind
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Fag på specialet Lastbilchauffør

9452 Regler modulvogntog

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog.

 2 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der gælder vedrørende akseltryk m.v.

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre.

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

40259 Lastbilmonteret kran E udvidelse af cert. o. 50 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Herunder udvælge og 

anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Deltageren kan anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes anvisninger for anvendelse og 

vedligeholdelse af såvel kran, som anhugningsgrej. Deltageren kan endvidere, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft med kraner, 

herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft, samt kunne placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til omgivelserne og de 

byrder der skal løftes, samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.

40260 Lastbilmonteret kran D udvidelse af cert. 18-25 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner (til og med 25 tonsmeter) på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Herunder udvælge og anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Derudover kan deltageren anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes 

anvisninger for anvendelse og vedligeholdelse af såvel kran som anhugningsgrej. Endvidere kan deltageren, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, 

foretage samløft med kraner, herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft og placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til 

omgivelserne og de byrder, der skal løftes samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.
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40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel 

med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt.

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

deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og 

igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på tør vej.

40458 Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, manøvrere køretøj baglæns omkring hjørner og til læsseramper mv., ved brug af spejle/bakkamera, således at 

farlige situationer og bagendekollisioner undgås. Desuden kan deltageren udføre korrekt indstilling af spejle og kan udføre korrekte højresving under 

påvirkning af distraktionsfaktorer samt ved aflæsning af eventuelle orienterings- og advarselssystemer til registrering af medkørende trafikanter.

 2 Derudover opnår deltageren indsigt i hensigtsmæssig kørselsadfærd til afværgelse af mødeuheld med modkørende trafikanter.

40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

og mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

 2 Den praktiske kørsel omfatter:

 3 - Tør langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 4 - Glat langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 5 - Styreøvelse i kurve.

 6 - Tør behændighedsbane med reaktionsøvelse.

 7 - Slalomøvelse.

 8 - Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

 9 - Glat bakke med gearskift og igangsætning opad.

 10 - Udskridning ved kørsel nedad.
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40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om disse køretøjers 

manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed. 

Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt katastrofeopbremsning. (Hastighed 

max. 50 km/t.) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, evt. anvendelse af 

ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal 

asfaltbelægning.

40461 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer. Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter 

bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t.) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt 

opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse. På glat bakke 

bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR. Endelig indgår korrekt 

bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR, og brugen 

heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

41442 Samarbejde i grupper i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan forstå virksomhedens gruppeprocesser, hvorledes normer og værdier sættes i grupper, gruppens elementer og udviklingsfaser.

 2 Deltageren kan aktivt fjerne de processer, der hindre samarbejdet og styrker de processer der fremmer samarbejdet.

 3 Deltageren kan samarbejde i grupper for at nå disse mål uden at suboptimere og derved komprimitterer virksomhedens overordnede mål.

 4 Deltageren kan problemløse i virksomheden i forhold til behovet for at yde høj service med knappe ressourcer.

 5 Deltageren kan konfliktløse i egen gruppe og imellem grupper for at sikre samarbejdet i gruppen mellem grupper i virksomheden.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

41443 Organisation i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 2 Deltagerne kan forstå og vurdere organisationens strukturelle opbygning, de styringsmæssige processer, der foregår i organisationen og kulturens 

indflydelse på organisationen.

 3 Deltagerne kan forstå organisationen som en helhed med fælles mål or retning uanset, hvor i organisationen betragteren er placeret, således at de er i stand 

til at udføre deres arbejdsfunktioner i overensstemmelse med virksomhedens mål.

 4 Deltagerne kan vurdere der organisatoriske samspil mellem de forskellige afdelinger, funktioner, grupper og personer i virksomheden med henblik på at 

optimere dette.

 5 Deltagerne kan medvirke til at designe organisationstilpasninger og organisationsforandringer og derved indgå som en kompetent medspiller i 

virksomhdens/institutionens organistoriske udvikling.

41946 Affald - behandlingsanlæg

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan på baggrund af viden om love og bekendtgørelser medvirke til optimering af driften på et behandlingsanlæg.

 2 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved forskellige mulige udformninger af behandlingsanlæg med samme funktion, samt er bekendt med det 

afgiftssystem, som er af væsentlig betydning for økonomien på behandlingsanlæg.

 3 Deltageren kan identificere driftsmæssige knudepunkter i anlægget, så de får overblik over det aktuelle anlægs produktionsflow.

 4 Deltageren kan tage højde for anlægsspecifikke arbejdsmiljømæssige problemer.

 5 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved anlægget ud fra viden om miljøledelse.

 6 Uddannelsen kan gennemføres for følgende affaldsbehandlingsanlæg: Komposteringanlæg, forbrændingsanlæg samt sorterings- og genanvendelsesanlæg.

41947 Affald - fraktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan indplacere fraktionen i det gældende afgiftssystem.

 2 Deltageren kan ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer, vælge den optimale behandlingsform for fraktionen under hensyntagen til økonomi, miljø og 

kvaliteten af slutproduktet.

 3 Deltageren kan tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer.

 4 Deltageren kan afgrænse fraktionen ud fra oprindelse og kemisk sammensætning.

 5 Deltageren kan anvende (AB92/ABT93) i forbindelse med sikkerhedsstillelse, tidsfrister, aflevering, mangler, ansvar og tvister ved bygge- og 

anlægsarbejder.

 6 Uddannelsen kan gennemføres fra fraktionerne: Organisk affald, plast, glas, papir samt beton og tegl.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i 

dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, 

anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald.

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og udføre elementær 

brandbekæmpelse.

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt aflæsningsforhold af husstandsaffald 

på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/-vejledninger på en sikker og 

forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre 

driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til 

værksted/vognmand.

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til 

transportformens dokumenter.

 2 Deltageren kan anvende IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår 

geografien og forløbet i transporten.

 2 Deltageren bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af transporten.

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af 

snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.

 2 Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af 

radiokommunikation

 3 Deltageren kanI forbindelse med anhugningen,  anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt 

kassati-onsgrænser.

 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.

43932 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 2 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 3 Deltageren kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås

 4 Deltageren kan - under tidspres - udføre kombinerede funk-tioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af ¿kombi-bane¿

 5 Deltageren kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner

 6 Deltageren kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening

 7 Deltageren kan udføre korrekt anhugning

 8 Deltageren er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner

 9 Deltageren er orienteret om lovpligtige vedligehold og efter-syn af Travers- & Portalkraner
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43950 Virksomhedsflytning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr, pakning, mærkning og 

opstilling af arkiv i numerisk og alfabetisk orden, skader på flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse, anvende moderne 

teknisk hjælpeudstyr i forbindelse med flytning af virksomheder og kontorinventar. Arbejdet omfatter flytning af hæve-/sænkeborde og en vurdering af de 

omgivelser, som flyttearbejdet udføres i, hvorunder beslutning træffes, om hvilken teknik og hvilket hjælpeudstyr, der kan anvendes.

 2 Deltageren kan foretage korrekt afdækning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregning af vægten af det enkelte flyttegods, og 

udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- og bæreteknik.

43951 Flyttetekniske hjælpemidler

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige bygningsindretninger, opbygning, vedligeholdelse og funktion af moderne 

flytteudstyr samt de begrænsninger, der er i brugen af teknisk hjælpeudstyr som følge af bygningers placering, alder og indretning, anvende teknisk 

hjælpeudstyr i forbindelse med flytning af bohave og kontorinventar. Arbejdet omfatter vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i, og i 

tilknytning hertil valg af teknik og hjælpeudstyr, der mest hensigtsmæssigt bør anvendes. Arbejdet udføres efter beregning af vægten af det enkelte 

flyttegods, en vurdering af sikkerhedsfaktorer og udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- 

og bæreteknik. Endelig kan eleven klargøre særligt tungt gods til flytning, opsætte, anvende og kontrollere flytteelevator, samt foretage løbende 

vedligeholdelse, udføre almindelige anhugningsopgaver, og efter anvisning foretage korrekt betjening af anhugningsgrej.

43952 Pakning og emballering ved nat. og int. flytninger

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, forskellige træemballager, herunder måltagning og fremstilling af creet, 

pakketeknik, værktøj og øvrigt håndteringsgrej, de fysiske og klimatiske påvirkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under transport, udføre 

arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mærkning af flyttekasser. Arbejdet omfatter adskillelse, pakning af møbler og inventar, nedpakning af 

almindeligt flyttegods, herunder glas og porcelæn, og korrekt mærkning, samt brug af labels på en for kunden brugervenlig måde.

 2 Deltageren kan foretage nedpakning af antikviteter ved såvel national som international flytning, således at risikoen for kondens-/frostpåvirkninger 

minimeres, og således at der kan foretages genbrug af eksempelvis plast og træ.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43953 Flyttearbejde

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, pakketeknik, værktøj og håndteringsgrej, medvirke ved håndtering af 

almindeligt bohave på plant gulv, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager. Arbejdet omfatter samløft, pakning og mærkning af flyttekasser, adskillelse, 

pakning og læsning af møbler og inventar ved lokal flytning, stuvning af flyttebil, håndtering af "hund", og i samarbejde med andre løfte og flytte lettere 

emner, samt assistere kollegaer, der arbejder med bæregjord. Arbejdet udføres uden at godset eller omgivelserne påføres skader og på grundlag af en 

vurdering af de fysiske påvirkninger, som kroppen udsættes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, således at de ergonomisk korrekte valg af løfte- 

og bæreteknik vælges.

 2 Deltageren kan betjene kunder på en servicebevidst og kundevenlig måde og samtidig efterleve sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige faktorer ved 

almindeligt flyttearbejde samt give førstehjælp og foretage alarmering i tilfælde af brand.

43954 Snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier 

og fortove med traktor/varevogn, påmonteret plov/kost. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive 

fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere plov/kost og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43955 Snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af 

veje, rydning af kryds og rundkørsler mv., med lastbil, påmonteret sneplov. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl 

og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere sneplov på lastbil og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan 

udføres.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43956 Glatførebekæmpelse af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning, på stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, påmonteret saltspreder eller som håndarbejde. Herunder foretage løbende kontrol 

og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring 

samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43957 Glatførebekæmpelse med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning med lastbil, påmonteret saltspreder. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til 

værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43958 Vintertjeneste

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og 

organisering af vintertjeneste generelt, tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre 

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

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

påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning

 3 Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende betjeningsboks (GPS-data), 

udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af "spredebilledet".
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43959 International godstransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om international logistik og kørselsforhold, færdselsregler samt gældende 

køre-/hviletidsbestemmelser og arbejdstidsregler, udføre international godstransport og eksportkørsel. Arbejdet omfatter ruteplanlægning, kontrol og klargøring 

af køretøjer til toldlukning (TIR), anvendelse af elektronisk betalings-, navigations- og kommunikationsudstyr på grundlag af gældende kvalitetsnormer (fx 

ISO 9000). I arbejdet indgår kontrol af fragtbreve og leveringsbetingelser, udfyldelse af fragtbreve i henhold til CMR-lovgivning, udfyldelse af 

kørselsrapport, valutarapport, forsikringsdækning mv.

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet 

omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til 

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

systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og 

deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

43962 Køreteknik og ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og ny teknologiers 

mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, ESP, retarder/motorbremser, hastighedsbegrænsere og tempostat m.v.), 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t) på glat langbane, 

bremsning/undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer (max. 50 km/t) og bremsning på uens friktion. På glat S-kurve. Anvendelse af ASR og 

bremsning. På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

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

ASR, og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre, hvorledes ABS-bremser 

kontrolleres/vedligeholdes, generel opbygning af ABS - ASR, og disses funktioner, hastighedsbegrænsere og tempostatens funktion og nye 

transmissionstyper.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43964 Sværgodstransport - ledsagebil

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, på grundlag af gældende lovgivning om særtransporter, gennem teori om transportørens, chaufførens og ledsagerens ansvar, pligter og 

kompetence, udføre ledsagelse af særtransporter på det klassificerede vejnet. Arbejdet omfatter opbygning og afmærkning af ledsagekøretøj, anvendelse 

af udstyr, korrekt placering af ledsagekøretøj under transportens gennemførelse, vurdering af særtransportens opbygning, akseltryk, afmærkning, indretning 

og generelle forholdsregler ved lastsikring. I arbejdet indgår ansøgning om transporttilladelse, indberetning af hændelser ved transportens afslutning, egen og 

andres sikkerhed, praktisk trafikregulering, kontrol af transportens dokumenter, tilladelser og attester samt kommunikation med særtransportens chauffør.

 2 Deltageren kan udføre praktisk færdselsregulering, eskortering, vejafmærkning og indsats ved ulykke.

43966 Flakkøretøjer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om flakkøretøjets opbygning, virkemåde og kontrolsystemer, aflæsningsforhold på 

forbrændingsanlæg og deponier m.m., afsætte container på offentlig vej og foretage aflæsning af forskelligt affald på en både sikker og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, vurdering af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig, anvendelse og betjening af 

forskellige flakkøretøjers wire- og kroghejs samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde.

 3 Deltageren kan betjene især containertyper til fast affald, foretage elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der 

opstår slitage og belastning, foretage bakning og manøvrering på lokaliteter med vanskelige passager og snævre pladsforhold, vejlede kunder i sortering af 

affald samt anvende personligt sikkerhedsudstyr.

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig 

måde.

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

stoffer kan nedbringes.

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimatorer på en sikker og 

driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

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

stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

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

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker 

og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- 

og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko 

for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger.

 2 Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.

 2 Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler.

 3 Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister 

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og 

lageroptegnelser kan køres sammen.

 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, 

skilte, produktblade, prislister eller notater.

 2 Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til 

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

 3 Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på 

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

 2 Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

 2 Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold 

til formålet og virksomhedens behov.

44376 EDI ved disponering og varebestilling

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan anvende EDI i den daglige disponering og varebestilling i virksomheden, herunder afsende ordrer, modtage bekræftelse, modtage 

følgeseddel samt oprette varer på det interne lagersystem, således at virksomhedens datagrundlag løbende er ajourført.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, 

præsentations- og informationsmaterialer.

 2 Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer.

44510 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået en viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 2 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan, ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 3 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1 og kan afgøre, 

hvilken køretype en given mængde må transporteres med.

 4 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 5 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 6 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44511 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods i tanke, og kan definere stoffernes fareklasser og deres farlige 

egenskaber.

 2 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 3 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af landingens bevægelse.

 4 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og kan, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 5 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 6 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 7 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.
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 8 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

 9 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44512 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- 

og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 2 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 3 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 4 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 5 Deltageren kan i tilfælde af ulykke/uheld tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44513 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballage, ud fra oplysninger i transportdokumentet. Desuden, ud far oplysningerne i transportdokumentet, afgøre 

om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilet.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, go er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren har fået opnået viden om de eksplosive og egenskaber go de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 17 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 18 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 19 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.
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 20 Deltageren har opnået vdien om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

44514 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber, stofferne i de enkelte klasser har, samt 

hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskelige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifer på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, satm at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egene og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatrestsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at beslytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver 

mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tuneller mv. (forebyggelse og sikkerheds samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 18 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

 19 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokument og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 20 Deltageren har opnået kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 21 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 22 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 23 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44515 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.
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 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 18 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 19 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

44517 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Fore-byggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste fare-typer for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

op-bygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sam-menlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdo-kumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte, samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumen-tet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.



Udskrevet den 11-01-2012

Side 211 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende strå-ling.

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

44518 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 26 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 27 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser

 28 Deltageren har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 29 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR vedr. godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 30 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 31 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 32 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.
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44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede 

kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative 

situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det 

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse mv., håndtere affaldet 

miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse 

og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning og forgiftning og træffe 

passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for 

direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og godkendte emballager, 

afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og endvidere kontrol af, hvorvidt 

chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre 

læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at 

blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

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

af udragende godstyper.

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre 

trafikanter under kørsel.

45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og mekaniske 

/fysikske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og 

anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Endvidere kan deltageren, under hensyntagen til forhold af sundhedsmæssig betydning, udføre daglige arbejdsfunktioner ergonomisk korrekt, således at 

skader på grund af forkert belastning af ryg, led og muskulatur kan undgås/nedbringes.

45136 Flytning af tungt bohave og inventar

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, klargøre særligt tungt gods til flytning, herunder udvælge de særlige tekniske hjælpemidler, der er behov for 

ved flytning af særligt tungt bohave, inventar og materiel i de situationer, som kan forekomme fra og til forskellige bygningstyper og til 

flyttebiler/containere.
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 2 Arbejdet omfatter beregning af vægten af det enkelte flyttegods og udvælgelse af den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden 

og de konkrete omgivelser.

 3 Anvendelse af korrekt løfte- og bæreteknik, håndtering af seler og i samarbejde med andre løfte og flytte emner, eksempelvis pengeskabe eller elektroniske 

maskiner.

 4 Deltageren kan klargøre, adskille og flytte klaverer og flygler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

45139 Surring eller stuvning af flyttegods

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på flyttegodset under transport, stuve og surre forskelligt flyttegods 

på flyttebiler/containere, således at flytningen kan gennem-føres uden, at der opstår skader på gods eller køretøj, eller der opstår risiko for uheld.

 2 Arbejdet omfatter anvendelse af surringsgrej, afstivning og afspærring af flyttegodset, korrekt læsning og hensigtsmæssig transport- og 

stuvningsplanlægning under hensyntagen til klimatiske forhold samt kendskab til forsikringsforhold.

 3 Deltageren kan adskille og samle forskelligt flyttegods uden, at der opstår skader, opsætte et magasin og fortage korrekt stuvning heri, anvende den 

særlige teknik, som bruges ved stuvning af containere til oversøisk forsendelse og af flyttebiler, der kører til udlandet.

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige 

salgspsykologiske metoder.

 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende 

er tildelt.

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

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

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

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

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.



Udskrevet den 11-01-2012

Side 215 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

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

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

 2 Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support 

og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

45595 Tanktransport - sikkerhed og sundhed

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om ergonomi, uheldsforebyggelse og sundhed, indgå i arbejdsopgaver relateret til tanktransport 

på grundlag af et adfærdsbaseret sikkerhedsarbejde og en bevidsthed om sundhedsmæssige faktorer, der påvirker chaufførens evne til at udføre normale 

arbejdsfunktioner.

45596 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om produkter, der transporteres i tankvogne og deres eventuelle farlige og/eller miljøskadelige 

egenskaber, tankvognes tekniske udstyr samt modtagestedernes typiske faciliteter, såvel teknisk som sikkerhedsmæssigt, udføre levering og af- og 

pålæsning af normalt forekommende produkter i tanktransporten.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til de særlige forhold, der knytter sig til denne transportform, hvor losning foretages ved anvendelse af: Trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb, afhængigt af sikkerhedsmæssige forhold og produkttype.

 3 Endvidere foretages håndtering af slanger, dæksler, ventiler mv. under hensyntagen til stoffernes eventuelle farlige kemiske egenskaber og miljømæssige 

risici. Under lossesituationen udvises agtpågivenhed i forhold til risiko for overfyldning, hvor modtagetanken ikke kan rumme leverancen og ved 

fejllevering, hvor produktet leveres til forkert modtagetank.

45597 Tanktransport - tankbilens udstyr

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om tankbilens tekniske udstyr og dettes drift og vedligehold, udføre transport med tankbil under 

iagttagelse af højeste grad af sikkerhed. Endvidere foretage dagligt vedligehold og foretage korrekt indrapportering til værksted ved konstaterede fejl, der 

kræver umiddelbar eller snarlig reparation.

45599 Tanktransport - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om regler for transport af faste og flydende stoffer i tank, chaufførens almene retsstilling, 

miljøsikkerhed, terrorbekæmpelse, transport af forskellige produktkategoriers kvalitet, samt ændringer i færdselslov, ADR-konventionen og generelle 

kunderelationer og andre forhold vedr. transporter i tanke, håndtere det aktuelt gældende regelsæt ved udførelse af normalt forekommende arbejdsopgaver i 

forbindelse med kørsel med tankbil.

45600 Tanktransport og defensiv kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om defensiv kørsel, udføre alle trafiksikkerhedsmæssige aspekter ved kørsel med tankbil 

inklusiv trailer/hænger, under iagttagelse af den nødvendige koncentration, forudseenhed og korrekte aflæsning af trafikale situationer.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til særlige forhold og situationer i trafikken, herunder manøvrering, vognbaneskift, kørsel i vejkryds/vigepligter, svingning, 

afstand og overhalingssituationer, fra- og tilkørsel, vejbanens beskaffenhed og vejrforholdene, brug af gear, kobling og bremser, sikkerhedssele, stabilitet 

og nedstigning fra førerkabinen.

 3 Deltageren får, på baggrund af en trafikal adfærdsmåling og en observeret risikoprofil, fastlagt en individuel handlingsplan, som indeholder råd/vejledning, 

der kan fremme vaner og kørselsmønstre, som kan medvirke til nedsættelse af uheldsrisici og nærved hændelser.
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45601 Tanktransport - personskade og uheldsbekæmpelse

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om førstehjælp, skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige 

stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændig eller i samarbejde med andre løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller 

intervenerende indsats.

 2 Arbejdet omfatter en præcis afgrænsning af chaufførens muligheder og opgaver forud for det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadesstedet.

45710 Mobilkran, certifikat B

Uden niveau

AMU-mål

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med mobilkran, certifikattype B, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv., ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib), dirigere en kranopgave 

ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage forebyggende 

vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

45714 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende 

arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv. samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) og dirigere en 

kranopgave ved hjælp af håndsignaler / selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio.

 3 Deltageren kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv.
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45715 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran, certifikattype E, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt 

arbejdsmiljølovens bestemmelser.

 2 Kan derudover udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv., samt 

betjening af kran med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 3 Tillige kan deltageren indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib og evt. læssegrab), 

dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage 

forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, 

dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt 

og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende 

dyr.
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45920 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan varetage styringsopgaver i forhold til 3. parts løsninger.

 2 Deltageren kan afdække og vurdere behov for logistikydelsen med 3. part.

 3 Deltageren kan opstille mål og kravspecifikationer for en 3. parts løsning, samt udarbejde et etablerings- og driftsbudget for 3. parts løsninger.

 4 Deltageren kender de delelementer som 3. parts logistik omhandler.

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

05-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, sikkerhedsmææe6ssig og professionel 

mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at 

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

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

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

46908 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager ¿ inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46909 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)
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Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46911 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 7, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46912 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46915 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2
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Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46916 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46917 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

2247 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Lastbilchauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Chauffør, Lastbilchauffør
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2280 Kompmål: Vejgodstransportudd., Lastbilchauffør

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende vejtransportens regler samt 

håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods.

 2 Eleven kan udføre transporter med farligt gods efter gældende myndighedskrav.

 5 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng.

 6 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhæng.

Valgfag

0,4 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind

Fag på specialet Flyttechauffør

23013 Iværksætteri og innovation

 F

Grundfag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.

 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør.

 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer.

 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold.
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23014 Informationsteknologi

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse 

IT-værktøjer.

 2 Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål.

 3 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.

 4 Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.

 5 Eleven kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilken 

konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske.

 6 Eleven kan dokumentere og formidle løsning af IT-relaterede problemstillinger.

23030 Samfundsfag

 E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 9 Eleven udvikler sin evne til at anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag 

argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

 10 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhænge mellem samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

 11 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet, den 

internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere.

 12 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv.

 13 Eleven kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier samt bearbejde og formidle denne information på et 

grundlæggende niveau.

23030 Samfundsfag

 F

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 9 Eleven begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne 

synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

 10 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling.

 11 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de 

miljømæssige aspekter.
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 12 Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres 

regulering i det faglige system.

 13 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.

 14 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

5388 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

 3    1. Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

 4    2. Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold,

 5    3. Andre og særegne kulturforhold.

 6 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

 7 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.

5405 Grunduddannelse - flyttearbejde

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan medvirke ved håndtering af almindeligt bohave i niveau, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager.

 2 Eleven kan medvirke ved samløft og udføre almindelig pakning og mærkning af flyttekasser, pakning og læsning af møbler samt andet inventar ved 

flytteopgaver, hvori der indgår anvendelse af flyttebil og håndtering af hjælpeudstyr.

5406 Flyttearbejde i virksomheder

Avanceret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan foretage nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr og mærke samt opstille arkiv i numerisk og alfabetisk orden.

 2 Eleven har kendskab til skader på flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse.

 3 Eleven kan foretage korrekt afdækning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregne vægt på det enkelte flyttegods og udvælge den 

korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- og bæreteknik.
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5407 Flytteteknik

Avanceret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende flytteteknisk udstyr.

 2 Eleven kan vurdere de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i og i tilknytning hertil vælge den teknik og det hjælpeudstyr, der er mest hensigtsmæssigt til 

opgaven.

 3 Eleven kan anvende avanceret flyttelift.

5408 Nationale og internationale flytninger

Avanceret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende forskellige pakkematerialer, herunder konstruktion af træemballager med værktøj og samtidig vurdere de fysiske og klimatiske 

påvirkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under transport.

 2 Eleven kan udføre specifikke arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mærkning af flyttekasser, forskelligt flyttegods, herunder antikviteter, inden 

for nationale og internationale transportrammer.

5409 Flytning af tunge genstande

Avanceret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan klargøre særligt tungt gods til flytning, herunder udvælge de særlige tekniske hjælpemidler, der er behov for ved flytning af særligt tungt 

bohave, inventar og materiel.

 2 Eleven kan dimensionere godset og anvende korrekt løfte- og bæreteknik.

 3 Eleven kan klargøre, adskille og flytte klaverer og flygler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

5410 Lastsikring og stuvning af flyttegods

Avanceret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

 1 Eleven kan foretage en korrekt sikring af flyttegods efter færdselslovens bestemmelser og stuve gods på køretøjer og i containere, således at en transport 

kan afvikles uden, at der opstår personskade eller skader på gods og køretøj.

 2 Eleven kan anvende surringsgrej, foretage afstivning og korrekt læsning, således at friktionen nedsættes.

6372 Fremmedsprog, vejgodstransportuddannelsen

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 2   Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier.

 3 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

 4   Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 5   Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk eller tysk.

 6 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

 7   Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk eller tysk.

 8   Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.

 9   Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation til engelsk- eller tysktalende 

leverandører.

 10   Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.

6481 Flyttechafføren

Uden niveau

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1   Eleven kan udføre specialets forskellige jobfunktioner.

9452 Regler modulvogntog

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog.

 2 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der gælder vedrørende akseltryk m.v.

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre.
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 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog.

40259 Lastbilmonteret kran E udvidelse af cert. o. 50 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Herunder udvælge og 

anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Deltageren kan anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes anvisninger for anvendelse og 

vedligeholdelse af såvel kran, som anhugningsgrej. Deltageren kan endvidere, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft med kraner, 

herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft, samt kunne placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til omgivelserne og de 

byrder der skal løftes, samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.

40260 Lastbilmonteret kran D udvidelse af cert. 18-25 tm

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse opstille og betjene lastbilmonterede kraner (til og med 25 tonsmeter) på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Herunder udvælge og anvende forskelligt ekstraudstyr, anhugningsmetoder og -grej. Derudover kan deltageren anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes 

anvisninger for anvendelse og vedligeholdelse af såvel kran som anhugningsgrej. Endvidere kan deltageren, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, 

foretage samløft med kraner, herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft og placere lastbil(er) og kran(er) rigtigt i forhold til 

omgivelserne og de byrder, der skal løftes samt instruere og kommunikere med anhugger(e) ved kran-, montagearbejde og samløft med kraner.

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel 

med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt.

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

deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og 

igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på tør vej.
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40458 Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, manøvrere køretøj baglæns omkring hjørner og til læsseramper mv., ved brug af spejle/bakkamera, således at 

farlige situationer og bagendekollisioner undgås. Desuden kan deltageren udføre korrekt indstilling af spejle og kan udføre korrekte højresving under 

påvirkning af distraktionsfaktorer samt ved aflæsning af eventuelle orienterings- og advarselssystemer til registrering af medkørende trafikanter.

 2 Derudover opnår deltageren indsigt i hensigtsmæssig kørselsadfærd til afværgelse af mødeuheld med modkørende trafikanter.

40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

og mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

 2 Den praktiske kørsel omfatter:

 3 - Tør langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 4 - Glat langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 5 - Styreøvelse i kurve.

 6 - Tør behændighedsbane med reaktionsøvelse.

 7 - Slalomøvelse.

 8 - Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

 9 - Glat bakke med gearskift og igangsætning opad.

 10 - Udskridning ved kørsel nedad.

40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om disse køretøjers 

manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed. 

Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt katastrofeopbremsning. (Hastighed 

max. 50 km/t.) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, evt. anvendelse af 

ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal 

asfaltbelægning.
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40461 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer. Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter 

bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t.) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt 

opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse. På glat bakke 

bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR. Endelig indgår korrekt 

bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR, og brugen 

heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

41442 Samarbejde i grupper i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan forstå virksomhedens gruppeprocesser, hvorledes normer og værdier sættes i grupper, gruppens elementer og udviklingsfaser.

 2 Deltageren kan aktivt fjerne de processer, der hindre samarbejdet og styrker de processer der fremmer samarbejdet.

 3 Deltageren kan samarbejde i grupper for at nå disse mål uden at suboptimere og derved komprimitterer virksomhedens overordnede mål.

 4 Deltageren kan problemløse i virksomheden i forhold til behovet for at yde høj service med knappe ressourcer.

 5 Deltageren kan konfliktløse i egen gruppe og imellem grupper for at sikre samarbejdet i gruppen mellem grupper i virksomheden.

41443 Organisation i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 2 Deltagerne kan forstå og vurdere organisationens strukturelle opbygning, de styringsmæssige processer, der foregår i organisationen og kulturens 

indflydelse på organisationen.

 3 Deltagerne kan forstå organisationen som en helhed med fælles mål or retning uanset, hvor i organisationen betragteren er placeret, således at de er i stand 

til at udføre deres arbejdsfunktioner i overensstemmelse med virksomhedens mål.

 4 Deltagerne kan vurdere der organisatoriske samspil mellem de forskellige afdelinger, funktioner, grupper og personer i virksomheden med henblik på at 

optimere dette.

 5 Deltagerne kan medvirke til at designe organisationstilpasninger og organisationsforandringer og derved indgå som en kompetent medspiller i 

virksomhdens/institutionens organistoriske udvikling.
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41946 Affald - behandlingsanlæg

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan på baggrund af viden om love og bekendtgørelser medvirke til optimering af driften på et behandlingsanlæg.

 2 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved forskellige mulige udformninger af behandlingsanlæg med samme funktion, samt er bekendt med det 

afgiftssystem, som er af væsentlig betydning for økonomien på behandlingsanlæg.

 3 Deltageren kan identificere driftsmæssige knudepunkter i anlægget, så de får overblik over det aktuelle anlægs produktionsflow.

 4 Deltageren kan tage højde for anlægsspecifikke arbejdsmiljømæssige problemer.

 5 Deltageren kan vurdere fordele og ulemper ved anlægget ud fra viden om miljøledelse.

 6 Uddannelsen kan gennemføres for følgende affaldsbehandlingsanlæg: Komposteringanlæg, forbrændingsanlæg samt sorterings- og genanvendelsesanlæg.

41947 Affald - fraktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan indplacere fraktionen i det gældende afgiftssystem.

 2 Deltageren kan ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer, vælge den optimale behandlingsform for fraktionen under hensyntagen til økonomi, miljø og 

kvaliteten af slutproduktet.

 3 Deltageren kan tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer.

 4 Deltageren kan afgrænse fraktionen ud fra oprindelse og kemisk sammensætning.

 5 Deltageren kan anvende (AB92/ABT93) i forbindelse med sikkerhedsstillelse, tidsfrister, aflevering, mangler, ansvar og tvister ved bygge- og 

anlægsarbejder.

 6 Uddannelsen kan gennemføres fra fraktionerne: Organisk affald, plast, glas, papir samt beton og tegl.

42809 Glatførebekæmpelse og snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, selvstææe6ndigt og efter sææe6dvanlig jobinstruktion, udføøf8re glatføøf8rebekææe6mpelse, omfattende 

tøøf8r-, fugt- eller lagesaltning, pååe5 stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, pååe5monteret saltspreder eller som hååe5ndarbejde, samt 

udføøf8re snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier og fortove med traktor/varevogn, pååe5monteret plov/kost.

 2   Herunder foretage løøf8bende kontrol og nøøf8dvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til vææe6rksted, samt i forbindelse med 

glatføøf8rebekææe6mpelse afslutte arbejdet ved at foretage afsææe6tning, tøøf8mning og rengøøf8ring samt genfyldning.

 3  I forbindelse med snerydning afslutte arbejdet ved afmontering og rengøøf8ring af plov.

 4   Eleven kan montere spreder pååe5 lastbil, foretage indsååe5ning og vææe6lge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, sååe5ledes at et optimalt 

spredebillede dannes.

 5  Ligeledes montere og justere plov/kost og foretage kontrolkøøf8rsel i forbindelse med snerydning.
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 6  Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningerne kan udføøf8res.

42810 Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, selvstææe6ndigt og efter sææe6dvanlig jobinstruktion, udføøf8re glatføøf8rebekææe6mpelse, omfattende 

tøøf8r-, fugt- eller lagesaltning med lastbil, pååe5monteret saltspreder samt udføøf8re snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af veje, rydning af 

kryds og rundkøøf8rsler mv.

 2 , med lastbil, pååe5monteret sneplov.

 3  Herunder foretage løøf8bende kontrol og nøøf8dvendig justering, udbedre mindre fejl o g/eller afgive fejlmelding til vææe6rksted, samt afslutte arbejdet 

ved, ifm.

 4  med glatføøf8rebekææe6mpelse at foretage afsææe6tning, tøøf8mning og rengøøf8ring samt genfyldning, samt ifm.

 5  snerydning afslutte arbejdet ved afmontering og rengøøf8ring af plov.

 6   Ifm. glatføøf8rebekææe6mpelse kan deltageren montere spreder pååe5 lastbil, foretage indsååe5ning og vææe6lge dossering i henhold til 

betjeningsvejledningen, sååe5ledes at et optimalt spredebillede dannes, og ifm.

 7  snerydning montere og justere sneplov pååe5 lastbil og foretage kontrolkøøf8rsel.

 8  Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningerne kan udføøf8res.

42819 Virksomhedsflytning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr, pakning, mææe6rkning og 

opstilling af arkiv i numerisk og alfabetisk orden, skader pååe5 flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse, anvende moderne 

teknisk hjææe6lpeudstyr i forbindelse med flytning af virksomheder og kontorinventar.

 2  Arbejdet omfatter flytning af hææe6ve-/sææe6nkeborde og en vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføøf8res i, hvorunder beslutning 

trææe6ffes, om hvilken teknik og hvilket hjææe6lpeudstyr, der kan anvendes.

 3  Endelig kan deltageren foretage korrekt afdææe6kning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregning af vææe6gten af det enkelte 

flyttegods, og udvææe6lgelse af den korrekte løøf8fte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løøf8fte- og bææe6reteknik.

42820 Anvendelse af flyttetekniske hjælpemidler

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om forskellige bygningsindretninger, opbygning, vedligeholdelse og funktion af moderne 

flytteudstyr samt de begrææe6nsninger, der er i brugen af teknisk hjææe6lpeudstyr som føøf8lge af bygningers placering, alder og indretning, anvende 

teknisk hjææe6lpeudstyr i forbindelse med flytning af bohave og kontorinventar.
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 2  Arbejdet omfatter vurdering af de omgivelser, som flyttearbejdet udføøf8res i, og i tilknytning hertil valg af teknik og hjææe6lpeudstyr, der mest 

hensigtsmææe6ssigt bøøf8r anvendes.

 3  Arbejdet udføøf8res efter beregning af vææe6gten af det enkelte flyttegods, en vurdering af sikkerhedsfaktorer og udvææe6lgelse af den korrekte 

løøf8fte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løøf8fte- og bææe6reteknik.

 4  Endelig kan deltageren klargøøf8re sææe6rligt tungt gods til flytning, opsææe6tte, anvende og kontrollere flytteelevator, samt foretage løøf8bende 

vedligeholdelse, udføøf8re almindelige anhugningsopgaver, og efter anvisning foretage korrekt betjening af anhugningsgrej.

42821 Pakning og emballering ved nat. og int. flytninger

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, forskellige trææe6emballager, herunder mååe5ltagning og fremstilling af 

creet, pakketeknik, vææe6rktøøf8j og øøf8vrigt hååe5ndteringsgrej, de fysiske og klimatiske pååe5virkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under 

transport, udføøf8re arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mææe6rkning af flyttekasser.

 2  Arbejdet omfatter adskillelse, pakning af møøf8bler og inventar, nedpakning af almindeligt flyttegods, herunder glas og porcelææe6n, og korrekt 

mææe6rkning, samt brug af labels pååe5 en for kunden brugervenlig mååe5de.

 3  Endelig kan deltageren foretage nedpakning af antikviteter ved sååe5vel national som international flytning, sååe5ledes at risikoen for 

kondens-/frostpååe5virkninger minimeres, og sååe5ledes at der kan foretages genbrug af eksempelvis plast og trææe6.

42822 Flyttearbejde

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemføøf8rt uddannelse, gennem teori om pakkematerialer, pakketeknik, vææe6rktøøf8j og hååe5ndteringsgrej, medvirke ved 

hååe5ndtering af almindeligt bohave pååe5 plant gulv, pååe5 trappe, i flyttevogn og i snææe6vre passager.

 2  Arbejdet omfatter samløøf8ft, pakning og mææe6rkning af flyttekasser, adskillelse, pakning og lææe6sning af møøf8bler og inventar ved lokal flytning, 

stuvning af flyttebil, hååe5ndtering af ¿hund¿, og i samarbejde med andre løøf8fte og flytte lettere emner, samt assistere kollegaer, der arbejder med 

bææe6regjord.

 3  Arbejdet udføøf8res uden at godset eller omgivelserne pååe5føøf8res skader og pååe5 grundlag af en vurdering af de fysiske pååe5virkninger, som 

kroppen udsææe6ttes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, sååe5ledes at de ergonomisk korrekte valg af løøf8fte- og bææe6reteknik 

vææe6lges.

 4  Endelig kan deltageren betjene kunder pååe5 en servicebevidst og kundevenlig mååe5de og samtidig efterleve sikkerheds- og arbejdsmiljøøf8mææe6ssige 

faktorer ved almindeligt flyttearbejde samt give føøf8rstehjææe6lp og foretage alarmering i tilfææe6lde af brand.

42903 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind
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 1 Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af 

myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt 

vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og 

afværgeteknik i disse køretøjer.

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

 3  (Hastighed max. 50 km/t.

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

 5  I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse.

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

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

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

 8  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i 

dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, 

anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald.

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og udføre elementær 

brandbekæmpelse.

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt aflæsningsforhold af husstandsaffald 

på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/-vejledninger på en sikker og 

forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre 

driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til 

værksted/vognmand.

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til 

transportformens dokumenter.

 2 Deltageren kan anvende IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke.

43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår 

geografien og forløbet i transporten.

 2 Deltageren bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af transporten.

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af 

snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.

 2 Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af 

radiokommunikation

 3 Deltageren kanI forbindelse med anhugningen,  anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt 

kassati-onsgrænser.

 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.

43932 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 2 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni 2005 - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks 

m.v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets 

bestemmelser for kranførercertifi-kat¿.

 3 Deltageren kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås

 4 Deltageren kan - under tidspres - udføre kombinerede funk-tioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af ¿kombi-bane¿

 5 Deltageren kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner

 6 Deltageren kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

 7 Deltageren kan udføre korrekt anhugning

 8 Deltageren er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner

 9 Deltageren er orienteret om lovpligtige vedligehold og efter-syn af Travers- & Portalkraner

43954 Snerydning af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende rydning af veje, pladser, stier 

og fortove med traktor/varevogn, påmonteret plov/kost. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive 

fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere plov/kost og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43955 Snerydning med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, omfattende solo- og kolonnerydning af 

veje, rydning af kryds og rundkørsler mv., med lastbil, påmonteret sneplov. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl 

og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov.

 2 Deltageren kan montere og justere sneplov på lastbil og foretage kontrolkørsel. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan 

udføres.

43956 Glatførebekæmpelse af sti og fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning, på stier og fortove samt mindre veje, med traktor/varevogn, påmonteret saltspreder eller som håndarbejde. Herunder foretage løbende kontrol 

og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring 

samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.
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43957 Glatførebekæmpelse med lastbil

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt og efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, omfattende tør-, fugt- eller 

lagesaltning med lastbil, påmonteret saltspreder. Herunder foretage løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til 

værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring samt genfyldning.

 2 Deltageren kan montere spreder på lastbil, foretage indsåning og vælge dossering i henhold til betjeningsvejledningen, således at et optimalt spredebillede 

dannes. Forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen kan udføres.

43958 Vintertjeneste

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og tidligere tilegnet praktisk erfaring, eller deltagelse i ét eller flere specialiseringskurser samt sædvanlig 

jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og 

organisering af vintertjeneste generelt, tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre 

snerydning og/eller glatførebekæmpelse med lastvogn og/eller traktor/varevogn

 2 Deltageren kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning, hastighed, kryds, vind og 

påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning

 3 Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende betjeningsboks (GPS-data), 

udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af "spredebilledet".

43959 International godstransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om international logistik og kørselsforhold, færdselsregler samt gældende 

køre-/hviletidsbestemmelser og arbejdstidsregler, udføre international godstransport og eksportkørsel. Arbejdet omfatter ruteplanlægning, kontrol og klargøring 

af køretøjer til toldlukning (TIR), anvendelse af elektronisk betalings-, navigations- og kommunikationsudstyr på grundlag af gældende kvalitetsnormer (fx 

ISO 9000). I arbejdet indgår kontrol af fragtbreve og leveringsbetingelser, udfyldelse af fragtbreve i henhold til CMR-lovgivning, udfyldelse af 

kørselsrapport, valutarapport, forsikringsdækning mv.
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43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens opbygning, miljøbestemmelser ved 

anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet 

omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til 

retningslinier for normale og afvigende transporter. I arbejdet indgår eftersyn af kølemaskinen, kontrol af mærkning og godkendelser af kølemateriel, 

systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og 

deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

43962 Køreteknik og ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og ny teknologiers 

mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, ESP, retarder/motorbremser, hastighedsbegrænsere og tempostat m.v.), 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t) på glat langbane, 

bremsning/undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer (max. 50 km/t) og bremsning på uens friktion. På glat S-kurve. Anvendelse af ASR og 

bremsning. På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

 3 Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af 

ASR, og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre, hvorledes ABS-bremser 

kontrolleres/vedligeholdes, generel opbygning af ABS - ASR, og disses funktioner, hastighedsbegrænsere og tempostatens funktion og nye 

transmissionstyper.

43964 Sværgodstransport - ledsagebil

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, på grundlag af gældende lovgivning om særtransporter, gennem teori om transportørens, chaufførens og ledsagerens ansvar, pligter og 

kompetence, udføre ledsagelse af særtransporter på det klassificerede vejnet. Arbejdet omfatter opbygning og afmærkning af ledsagekøretøj, anvendelse 

af udstyr, korrekt placering af ledsagekøretøj under transportens gennemførelse, vurdering af særtransportens opbygning, akseltryk, afmærkning, indretning 

og generelle forholdsregler ved lastsikring. I arbejdet indgår ansøgning om transporttilladelse, indberetning af hændelser ved transportens afslutning, egen og 

andres sikkerhed, praktisk trafikregulering, kontrol af transportens dokumenter, tilladelser og attester samt kommunikation med særtransportens chauffør.

 2 Deltageren kan udføre praktisk færdselsregulering, eskortering, vejafmærkning og indsats ved ulykke.
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43966 Flakkøretøjer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om flakkøretøjets opbygning, virkemåde og kontrolsystemer, aflæsningsforhold på 

forbrændingsanlæg og deponier m.m., afsætte container på offentlig vej og foretage aflæsning af forskelligt affald på en både sikker og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, vurdering af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig, anvendelse og betjening af 

forskellige flakkøretøjers wire- og kroghejs samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde.

 3 Deltageren kan betjene især containertyper til fast affald, foretage elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der 

opstår slitage og belastning, foretage bakning og manøvrering på lokaliteter med vanskelige passager og snævre pladsforhold, vejlede kunder i sortering af 

affald samt anvende personligt sikkerhedsudstyr.

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af erhvervsaffald 

samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig 

måde.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan mængden af miljøbelastende 

stoffer kan nedbringes.

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimatorer på en sikker og 

driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner samt 

aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan mængden af miljøbelastende 

stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.



Udskrevet den 11-01-2012

Side 239 af 257Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 4)

1560 Vejgodsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af klinisk risikoaffald 

samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker 

og forsvarlig måde.

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- 

og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko 

for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger.

 2 Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2
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Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.

 2 Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler.

 3 Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister 

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og 

lageroptegnelser kan køres sammen.

 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, 

skilte, produktblade, prislister eller notater.

 2 Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til 

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

 3 Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på 

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

 2 Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.
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44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

 2 Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold 

til formålet og virksomhedens behov.

44376 EDI ved disponering og varebestilling

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan anvende EDI i den daglige disponering og varebestilling i virksomheden, herunder afsende ordrer, modtage bekræftelse, modtage 

følgeseddel samt oprette varer på det interne lagersystem, således at virksomhedens datagrundlag løbende er ajourført.

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, 

præsentations- og informationsmaterialer.

 2 Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer.

44510 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået en viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.
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 2 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan, ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 3 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1 og kan afgøre, 

hvilken køretype en given mængde må transporteres med.

 4 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 5 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 6 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44511 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods i tanke, og kan definere stoffernes fareklasser og deres farlige 

egenskaber.

 2 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 3 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af landingens bevægelse.

 4 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og kan, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 5 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 6 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 7 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 8 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

 9 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

44512 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- 

og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 2 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 3 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 4 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 5 Deltageren kan i tilfælde af ulykke/uheld tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.
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44513 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballage, ud fra oplysninger i transportdokumentet. Desuden, ud far oplysningerne i transportdokumentet, afgøre 

om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilet.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, go er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren har fået opnået viden om de eksplosive og egenskaber go de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 17 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 18 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 19 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået vdien om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

44514 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber, stofferne i de enkelte klasser har, samt 

hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskelige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifer på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, satm at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.
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 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egene og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatrestsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at beslytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver 

mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tuneller mv. (forebyggelse og sikkerheds samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 18 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

 19 Deltageren har opnået viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokument og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 20 Deltageren har opnået kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 21 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 22 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 23 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44515 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport.

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 18 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 19 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 20 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.
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44517 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysnin-ger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden, ud fra oplysningerne i transport-dokumentet, 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 Deltageren kan i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Fore-byggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste fare-typer for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

op-bygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sam-menlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdo-kumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte, samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumen-tet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende strå-ling.

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

44518 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 2 Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke 

forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
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 3 Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 5 Deltageren har fået viden om hvilke krav, der gælder ved Multimodal transport

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

 7 Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det 

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 8 Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet 

kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 9 Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 10 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBCs.

 11 Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 12 Deltageren er klar over grænsen mellem egne og andres pligter og ansvar, og er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 13 Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 14 I tilfælde af uheld/ulykke kan deltageren tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget 

bliver mindst muligt.

 15 Deltageren har opnået viden om sikringsbestemmelserne, beskrevet i kapitel 1.10 i ADR.

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tunneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)

 17 Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige 

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 18 Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet 

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 19 Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre 

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 20 Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende 

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 21 Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til 

ADR-godkendelsesattester.

 22 Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, 

beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling

 23 Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 24 Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler 

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 25 Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 26 Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 27 Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser

 28 Deltageren har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan afmærke et 

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 29 Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR vedr. godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på 

mærkeplader på tankcontainere.

 30 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 31 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 32 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede 

kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie
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44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative 

situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse med praktisk øvelseskørsel, gennem teori om motorens udstødning, herunder stoffernes skadelige indflydelse 

på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det 

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse mv., håndtere affaldet 

miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse 

og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning og forgiftning og træffe 

passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for 

direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og godkendte emballager, 

afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og endvidere kontrol af, hvorvidt 

chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.
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45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om blokvognstransport, gennem teori om 

blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre 

læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at 

blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt understøtning af blokvogn og afmærkning 

af udragende godstyper.

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre 

trafikanter under kørsel.

45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og mekaniske 

/fysikske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og 

anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Endvidere kan deltageren, under hensyntagen til forhold af sundhedsmæssig betydning, udføre daglige arbejdsfunktioner ergonomisk korrekt, således at 

skader på grund af forkert belastning af ryg, led og muskulatur kan undgås/nedbringes.

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig 

kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige 

salgspsykologiske metoder.

 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende 

er tildelt.
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45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

 2 Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH - planlægge, gennemføre, 

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

 3 Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og med baggrund i egne 

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af 

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

 2 Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke 

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende 

mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

 2 Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support 

og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

45595 Tanktransport - sikkerhed og sundhed

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
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Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om ergonomi, uheldsforebyggelse og sundhed, indgå i arbejdsopgaver relateret til tanktransport 

på grundlag af et adfærdsbaseret sikkerhedsarbejde og en bevidsthed om sundhedsmæssige faktorer, der påvirker chaufførens evne til at udføre normale 

arbejdsfunktioner.

45596 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om produkter, der transporteres i tankvogne og deres eventuelle farlige og/eller miljøskadelige 

egenskaber, tankvognes tekniske udstyr samt modtagestedernes typiske faciliteter, såvel teknisk som sikkerhedsmæssigt, udføre levering og af- og 

pålæsning af normalt forekommende produkter i tanktransporten.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til de særlige forhold, der knytter sig til denne transportform, hvor losning foretages ved anvendelse af: Trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb, afhængigt af sikkerhedsmæssige forhold og produkttype.

 3 Endvidere foretages håndtering af slanger, dæksler, ventiler mv. under hensyntagen til stoffernes eventuelle farlige kemiske egenskaber og miljømæssige 

risici. Under lossesituationen udvises agtpågivenhed i forhold til risiko for overfyldning, hvor modtagetanken ikke kan rumme leverancen og ved 

fejllevering, hvor produktet leveres til forkert modtagetank.

45597 Tanktransport - tankbilens udstyr

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om tankbilens tekniske udstyr og dettes drift og vedligehold, udføre transport med tankbil under 

iagttagelse af højeste grad af sikkerhed. Endvidere foretage dagligt vedligehold og foretage korrekt indrapportering til værksted ved konstaterede fejl, der 

kræver umiddelbar eller snarlig reparation.

45599 Tanktransport - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om regler for transport af faste og flydende stoffer i tank, chaufførens almene retsstilling, 

miljøsikkerhed, terrorbekæmpelse, transport af forskellige produktkategoriers kvalitet, samt ændringer i færdselslov, ADR-konventionen og generelle 

kunderelationer og andre forhold vedr. transporter i tanke, håndtere det aktuelt gældende regelsæt ved udførelse af normalt forekommende arbejdsopgaver i 

forbindelse med kørsel med tankbil.
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45600 Tanktransport og defensiv kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om defensiv kørsel, udføre alle trafiksikkerhedsmæssige aspekter ved kørsel med tankbil 

inklusiv trailer/hænger, under iagttagelse af den nødvendige koncentration, forudseenhed og korrekte aflæsning af trafikale situationer.

 2 Arbejdet omfatter hensyntagen til særlige forhold og situationer i trafikken, herunder manøvrering, vognbaneskift, kørsel i vejkryds/vigepligter, svingning, 

afstand og overhalingssituationer, fra- og tilkørsel, vejbanens beskaffenhed og vejrforholdene, brug af gear, kobling og bremser, sikkerhedssele, stabilitet 

og nedstigning fra førerkabinen.

 3 Deltageren får, på baggrund af en trafikal adfærdsmåling og en observeret risikoprofil, fastlagt en individuel handlingsplan, som indeholder råd/vejledning, 

der kan fremme vaner og kørselsmønstre, som kan medvirke til nedsættelse af uheldsrisici og nærved hændelser.

45601 Tanktransport - personskade og uheldsbekæmpelse

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om førstehjælp, skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige 

stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændig eller i samarbejde med andre løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller 

intervenerende indsats.

 2 Arbejdet omfatter en præcis afgrænsning af chaufførens muligheder og opgaver forud for det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadesstedet.

45710 Mobilkran, certifikat B

Uden niveau

AMU-mål

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med mobilkran, certifikattype B, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv., ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib), dirigere en kranopgave 

ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage forebyggende 

vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.
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45714 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende 

arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens 

bestemmelser, og kan udføre varierede opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr 

mv. samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 2 Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) og dirigere en 

kranopgave ved hjælp af håndsignaler / selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio.

 3 Deltageren kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv.

45715 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt 

forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran, certifikattype E, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt 

arbejdsmiljølovens bestemmelser.

 2 Kan derudover udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv., samt 

betjening af kran med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.

 3 Tillige kan deltageren indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib og evt. læssegrab), 

dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage 

forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, 

dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt 

og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag 

af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende 

dyr.

45920 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 5/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan varetage styringsopgaver i forhold til 3. parts løsninger.

 2 Deltageren kan afdække og vurdere behov for logistikydelsen med 3. part.

 3 Deltageren kan opstille mål og kravspecifikationer for en 3. parts løsning, samt udarbejde et etablerings- og driftsbudget for 3. parts løsninger.

 4 Deltageren kender de delelementer som 3. parts logistik omhandler.

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

05-12-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, sikkerhedsmææe6ssig og professionel 

mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at 

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

 2      Er desuden opmææe6rksom pååe5 stresssymptomer, og at uhensigtsmææe6ssig stress har en skadelig indflydelse pååe5 helbredet, samt 

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

46908 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)
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Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager ¿ inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46909 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46911 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,7 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager - inklusive gods hørende til klasse 7, men med undtagelse af gods 

hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46912 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,9 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46915 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 1.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46916 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

46917 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

29-09-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke.

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
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2249 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Flyttechauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Chauffør, Flyttechauffør

5144 Flytte- og møbeltransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre flytte- og møbeltransport med værende udstyr og 

efter gældende bestemmelser.

2281 Kompmål: Vejgodstransportudd., Flyttechauffør

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende vejtransportens regler samt 

håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods.

 2 Eleven kan udføre transporter med farligt gods efter gældende myndighedskrav.

 5 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche.

 9 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

 10 Eleven kan udføre arbejdsopgaver med anvendelse af flyttetekniske hjælpemidler, foretage pakning og emballering, håndtere tungt bohave og inventar samt 

foretage korrekt stuvning og surring af flyttegods på nationale og internationale flytninger.

 11 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng.

 12 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhæng.

 13 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

 14 Eleven kan opnå helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge.

 15 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget iværksætteri og innovatin, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

 16 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau E, i jobmæssige og almene sammenhænge.
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Valgfag

0,2 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind


