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Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

Elevtypesamling: Ungdom og EUV3

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner.

01-10-2014 og fremefter

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

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

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

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

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

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

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer. 01-10-2014 og fremefter

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

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

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

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 01-10-2014 og fremefter

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

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

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

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

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

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

følge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

01-10-2014 og fremefter

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

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

samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:
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Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

samt være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

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

for den aktuelle samfundsudvikling.

01-10-2014 og fremefter

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

offentlige virksomheder.

01-10-2014 og fremefter

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

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.

01-10-2014 og fremefter

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

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

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

kommunikationen.

01-10-2014 og fremefter

10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner.

01-10-2014 og fremefter

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

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

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

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

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

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

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer. 01-10-2014 og fremefter

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

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

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

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 01-10-2014 og fremefter

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

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

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

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

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

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

følge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

01-10-2014 og fremefter

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

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

samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter
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AMU-mål

40558 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers- og portalkraner. 01-03-2010 og fremefter

 2      Eleven:    ·  kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner 

og gaffeltrucks m.

01-03-2010 og fremefter

 3 v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. 01-03-2010 og fremefter

 4  "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse. 01-03-2010 og fremefter

 5  og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat¿. 01-03-2010 og fremefter

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-10-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende IT-værktøjer og -systemer f. 01-10-2015 og fremefter

 3 eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke. 01-10-2015 og fremefter

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

placering i en logistisk helhed.

01-10-2015 og fremefter

 5 Foranstaltninger i forbindelse med transport af farligt gods. 01-10-2015 og fremefter

43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og 

transportformer både hvad angår geografien og forløbet i transporten.

01-10-2015 og fremefter
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 2 Eleven bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af 

transporten.

01-10-2015 og fremefter

 3 I jobfunktionen indgår:  - håndtering af transportforløbets dokumenter  - viden om regler, love og konventioner  - viden om told 

og markedsforhold.

01-10-2015 og fremefter

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan 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.

14-05-2007 og fremefter

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

klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation

14-05-2007 og fremefter

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

stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassati-onsgrænser.

14-05-2007 og fremefter

 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. 14-05-2007 og fremefter

43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden kan deltageren gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden 

for eget produktionsområde. Deltageren kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 

trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin.

01-01-2006 og fremefter

43938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Ved kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion kan deltageren i samarbejde med andre medarbejdere bruge 

metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke værdiskabende aktiviteter.

01-01-2006 og fremefter

 2 Med baggrund i virksomhedens produktionsflow kan deltageren, med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge materiale- 

og informationsstrømme og tværgående aktiviteter.

01-01-2006 og fremefter
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43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

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

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

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

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

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

14-05-2007 og fremefter

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan oprette tabeller og lave forespørgsler. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt. 01-01-2015 og fremefter

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

03-04-2006 og fremefter

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

interessenter.

03-04-2006 og fremefter
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44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. 01-04-2015 og fremefter

 2 Eleven kan integrere data fra databasen med andre programmer, f. 01-04-2015 og fremefter

 3 eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. 01-04-2015 og fremefter

 4 Eleven kan udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation. 01-04-2015 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

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

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

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

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

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

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

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte 

og ufaglærte job.

26-09-2005 og fremefter

 2 Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af 

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

26-09-2005 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

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

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

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

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

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

45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopga-ver, udføre arbejdet 

med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3

14-05-2007 og fremefter

45310 Lastsikring og stuvning af gods

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, 

udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller 

andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

01-12-2005 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides, 

almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af 

surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

01-12-2005 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udfylde nationale og internationale fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved 

godsets beskadigelse.

01-12-2005 og fremefter
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45363 Kunde/leverandørforhold for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Med baggrund i viden om ¿kunde- og leverandør-forholdet¿ i kvalitetsstyrings sammenhænge i virk-somheden kan eleven 

anvende personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de produk-ter/ydelser der leveres

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan informere og kommunikere korrekt i kunde- og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne 

grænseflader til såvel interne som eksterne kunder og leverandører.

14-05-2007 og fremefter

45364 Etablering af selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens 

mål og rammer, herunder definere gruppens grænseflader til organisaionen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan anvende viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved 

etablering af selvstyrende grupper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan i samarbejde med andre beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en 

selvstyrende gruppes udvikling.

14-05-2007 og fremefter

45365 Teambuilding for selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 På baggrund af viden om de mekanismer, der skaber en højtydende gruppe med stærke indbyrdes relationer, kan deltageren 

definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål.

01-06-2006 og fremefter

 2 Til fremme af teamudviklingsprocessen kan deltageren anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse 

og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brug for.

01-06-2006 og fremefter
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45366 Kommunikation i teams

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan medvirke til at forberede kommunikation i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse 

kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille 

væsentlige meddelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem 

medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation. 14-05-2007 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

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

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

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter
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46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige 

konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

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

01-07-2011 og fremefter

46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med 

undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

01-10-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-10-2015 og fremefter

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

klasse 1 og klasse 7.

29-09-2011 og fremefter

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 29-09-2011 og fremefter
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47188 Logistikplanlægning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende metoder, fx udarbejdelse af salgsforecast, fastlæggelse af lagerniveauer eller opfølgning på 

logistikomkostninger, til planlægning af virksomhedens interne og eksterne logistikopgaver samt foretage opfølgning på 

samme.

01-08-2013 og fremefter

 2  Endvidere kan deltageren bidrage ved udarbejdelse af beskrivelser af tilhørende processer og forretningsgange, som knytter 

sig til logistikopgaven.

01-08-2013 og fremefter

47194 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan opstille mål og kravspecifikationer til en konkret logistikopgave i forbindelse med indgåelse af 3. 01-08-2013 og fremefter

 2  partsaftaler (3PL/4PL), deriblandt fx make/buy analyse, opsætning af mål for servicegrader, etablering af forretningsgange 

eller systemintegrationer.

01-08-2013 og fremefter

 3  Endvidere kan deltageren udarbejde oplæg til budgetter knyttet til logistikopgaven. 01-08-2013 og fremefter

47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag 

samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst.

01-08-2013 og fremefter

 2  Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende 

tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion.

01-08-2013 og fremefter

 3  Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og 

notater.

01-08-2013 og fremefter
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47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf 

under hensyntagen til regnearkets opbygning.

01-04-2015 og fremefter

 2 Desuden kan eleven formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis 

kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

01-04-2015 og fremefter

47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf.

01-07-2013 og fremefter

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

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

01-07-2013 og fremefter

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

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

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

kommunikere via radio.

01-07-2013 og fremefter

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

anmeldelse og kranjournal mv.

01-07-2013 og fremefter

47703 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter
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47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

47705 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke. 01-03-2015 og fremefter

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

47849 EU-Efteruddannelse for godschauffører

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som godschauffør jf. 01-10-2015 og fremefter

 2 Trafik- og Byggestyrlesen BEK nr. 01-10-2015 og fremefter

 3 877 af08/07/2015, §§a7 21 og §§a7 22. 01-10-2015 og fremefter

 4 Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, 

førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, 

herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.

01-10-2015 og fremefter

 5 Eleven kan endvidere udføre sit arbejde som godschauffør på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige 

forhold i godstransporten, ved forskellige transportformer og under håndtering af relevante godstyper.

01-10-2015 og fremefter

Praktikmål
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12197 Introduktion til virksomheden

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

arbejdsmiljømæssigeforhold.

01-08-2015 og fremefter

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

12198 Varemodtagelse og vareforsendelse

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt udføre stablings-, stuvnings-, af-, og pålæsningsopgaver, blandt andet ved hjælp af gaffeltrucks 

oggaffelstablere.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan kontrollere varer, udføre vareemballering og opbygge enhedslaster. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan foretage registreringer af varer. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til virksomhedens ekspeditions-, forsendelses- og distributionsfunktioner. 01-08-2015 og fremefter

12200 Vareekspedition og kundebetjening

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt på rutineniveau optælle,registrere og placere varer. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt på rutineniveau emballere varer og klargøre disse til forsendelse samt foretage lastsikring. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan foretage vareekspedition og yde en korrekt og hensigtsmæssig kundebetjening, når dette er en funktion i 

virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven arbejder med it-lagerstyring og eventuelt med oplagring og forsendelse af farligt gods, når dette er en funktion i 

virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

Øvrige
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11144 Ergonomi, sundhed og arbejdsmiljø

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer der påvirker kroppen under arbejde således at 

eleverne kan medvirke til at forebygge arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for 

hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har grundlæggende viden og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske 

arbejdsstillinger inden for jobområdet, så de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger kan vælges i forhold til forskellige 

arbejdssituationer.

01-08-2015 og fremefter

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

 6 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter. 01-08-2015 og fremefter

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

risikofaktorer.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f.eks. ved brug af APV og kan på 

baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøet.

01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f.eks. fra Arbejdstilsynet og 

BAR.

01-08-2015 og fremefter

11145 Køreuddannelse, kategori B 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11147 Oplagring og forsendelse af farligt gods

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter i 

henhold til relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og 

sikkerhedskort.

01-08-2015 og fremefter
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 3 Eleven kan identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller 

ulykke, udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.

01-08-2015 og fremefter

 4 Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt. 01-08-2015 og fremefter

11148 Kvalitetsstyring og produktivitet

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan medvirke i formulering af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til kvalitetsmål, 

procedurer og instruktioner.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan samarbejde ved planlægning, kommunikation og informationsbehandling for at opfylde virksomhedens logistik- og 

kvalitetsmål.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan samarbejde om kvalitetsforbedringer inden for egne arbejdsområder ved hjælp af problemløsningsværktøjer og i 

samarbejde med andre afdelinger i virksomheden, herunder informere og kommunikere internt og eksternt.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke ved gennemførelse af kvalitets auditering i forbindelse med certificerede kvalitetsstyringssystemer efter 

relevante kvalitetsstyringssystemer.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til relevante kvalitetsstyringssystemer, og kan redegøre for kvalitetsstyringssystemernes systematik og 

fortrin ¿ herunder væsentlige fokuspunkter som fx gennemførelse af kvalitetsaudit.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven får kendskab til betydningen af logistikstyrings- og processtyringssystemer, som fx "Lean", i forhold til at styrke 

virksomhedens konkurrenceevne og produktivitet.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan give eksempler på medarbejdernes betydning i forhold til implementering, anvendelse og effekten af 

kvalitetsstyringssystemer, logistikstyrings- og processtyringssystemer i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

11149 It-lagerstyring - introduktion

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende 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.

01-08-2015 og fremefter

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter
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11161 It-lagerstyring

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt anvende it-lagerstyringssystem til løsning af relevante og komplekse arbejdsopgaver på lageret, hvor 

der også indgår anvendelse af håndterminaler og stregkoder.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan foretage registrering af vare til- og afgange samt optælling og placering af varer. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til stregkodestandarder og hvordan stregkoder typisk anvendes i lagerfunktionen. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan selvstændigt anvende lagerstyringssystemet til oprettelse af varekartoteker, debitorer og kreditorer, købs- og 

salgsordrer samt bogføring og udskrivning af relevante dokumenter.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan selvstændigt anvende it-lagerstyringssystem til køb og salg. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan blandt andet oprette montagestyklister og montageordrer samt behandle kreditnotaer og returvarer i forbindelse 

med både køb og salg.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan foretage lageroptællinger og den relaterede bogføring. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven får kendskab til normale procedurer og krav til dokumentation i forhold til at afgive/ modtage tilbud og ordrer. 01-08-2015 og fremefter

11161 It-lagerstyring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende it-lagerstyringssystem til løsning af relevante arbejdsopgaver på lageret, hvor der også indgår anvendelse 

af håndterminaler og stregkoder.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan foretage registrering af vare til- og afgange samt optælling og placering af varer. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til stregkodestandarder og hvordan stregkoder typisk anvendes i lagerfunktionen. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til oprettelse af varekartoteker, debitorer og kreditorer, købs- og salgsordrer samt bogføring og 

udskrivning af relevante dokumenter.

01-08-2015 og fremefter

 5 
Eleven kan anvende it-lagerstyringssystem til køb og salg.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan blandt andet oprette montagestyklister og montageordrer samt behandle kreditnotaer og returvarer i forbindelse 

med både køb og salg.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan foretage lageroptællinger og den relaterede bogføring. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven får kendskab til normale procedurer og krav til dokumentation i forhold til at afgive/ modtage tilbud og ordrer. 01-08-2015 og fremefter

12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

31837 Kundebetjening - lager

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan give virksomhedens kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt betjening ved hjælp af 

teorierne omkring assertion, som kommunikationsteorien kurset er opbygget efter, herunder: Telefonbetjening, behandling af 

reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt sprogbrug og kortfattede skriftlige beskeder.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan give virksomhedens kunder en korrekt betjening, ved hjælp af hensigtsmæssigt kropssprog, sprogbrug, 

telefonbetjening og personlig adfærd ved direkte kontakt med kunden.

01-07-2008 og fremefter

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

31843 Lagerøkonomi

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende følgende lagerøkonomiske begreber og kan vurdere betydningen af: Lagerrente, vareforbrug, 

anskaffelsespris, afskrivning, optimale indkøbsstørrelser, rabatvurderinger, sikkerhedslager, ABC-analyse, 

lageromsætningshastighed, lagerdage, ordreomkostninger, lageromkostninger, spild og svind og servicegrad.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan udlede og påvise faktorer, som indvirker på lagerets økonomi og dermed virksomhedens samlede økonomi. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan beregne lagerøkonomiske nøgletal og kan vurdere og bedømme betydningen af disse. 01-08-2015 og fremefter

31843 Lagerøkonomi

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kender følgende lagerøkonomiske begreber og kan redegøre for betydningen af: Lagerrente, vareforbrug, 

anskaffelsespris, afskrivning, optimale indkøbsstørrelser, rabatvurderinger, sikkerhedslager, ABC-analyse, 

lageromsætningshastighed, lagerdage, ordreomkostninger, lageromkostninger, spild og svind og servicegrad.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kender faktorer, som indvirker på lagerets økonomi og dermed virksomhedens samlede økonomi. 01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan udregne lagerøkonomiske nøgletal og kan redegøre for betydningen af disse. 01-07-2008 og fremefter
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31845 Logistik og samarbejde

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer. I virksomhedens 

logistiksystem indgår helheds forståelse for sammenhænge mellem: Vare- og informationsstrømme, lagerstørrelser, 

falskehalsproblematikker, produktionsomkostninger, arbejdsbeskrivelser, samarbejde, kreativitet og fleksibilitet og 

problemløsninger.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende grupper vedrørende arbejdets 

organisering, udføre og deltage i vare- og informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og 

kommunikation.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af forskellige logistik-systemer, 

samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer.

01-07-2008 og fremefter

32893 Enhedslaster

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på en sikker og forsvarlig måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan redegøre for forhold, der påvirker valg af udstyr og materiel i forhold til godsets beskaffenhed og valg af 

transportmåde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr som stregkoder/håndterminaler, 

fragtbreve og stuvningsplaner i forbindelse med arbejdsopgaverne.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan genkende væsentlige faremomenter i forbindelse med godshåndtering, og foretage nødvendige foranstaltninger, så 

skader på personer, gods og materiel hindres.

01-07-2008 og fremefter

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

32895 Time-, sags- og ressourcestyring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan med baggrund i et administrative system anvend den del af projektstyringdelen "Time/sags-styring", som bliver 

brugt i den daglige indrapportering på forskellige projekter i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan arbejde med forskellige funktioner, såsom time/sag- og ressourcestyring, køb, salg, materialestyring, brug af nye 

materialer og oprette nye sager.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan anvende systemet til at indberette det daglige brug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af 

ordrer, sager, projekter, entrepriser, herunder foretage registreringer af sagsaktiviteter, time-/sagsoprettelse, oprettelse af 

ressourcer, oprettelse af ressourcegrupper og oprettelse af ressourceenheder.

01-07-2008 og fremefter
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32897 Praktisk lager

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i et samarbejde med andre medvirke ved indretningen af et lager ud fra gældende regler vedr. arbejdets 

tilrettelæggelse, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varsortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering og 

transport- og køregange.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende almindeligt forekommende teknikse hjælpemidler til rationelt lagerarbejde, såsom plukning af vare og 

klargøring til forsendelse, emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på pallebaserede enheder, herunder 

afmærkning og separation af farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring, lagerets papirsystemer, varekataloger, lokations- og genfindingssystemer, så 

eleven kan udføre alle former for normalt forekommende lagerarbejde med den fornødne disciplin og sikkerhed, samt medvirke 

til beskrivelse af egen jobfunktion.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan gennemføre plukning af vare efter forskellige metoder samt anvende de hermed afledte krav til udstyr, indretning 

og vareplacering.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til indkøb af emballage under hensyn til ressourcer og miljø, herunder udstyr til forbedring af 

arbejdsmiljøet.

01-07-2008 og fremefter

 6 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende lageropgaver såsom; modtagelse, forsendelse, bestilling og 

genbestilling, udpakning og placering samt plukke, emballere og forsende varer.

01-07-2008 og fremefter

 7 Eleven kan foretage udskrivning af rekvisitioner/telefonordrer, registrere varetilgange, modtage bestillinger, udskrive 

pluklister/følgeseddel/faktura, registrere vareafgange, foretage statusoptælling af lageret.

01-07-2008 og fremefter

 8 Eleven kan medvirke i sammenhænge mellem indkøb, produktion og afsætningsmønstre. 01-07-2008 og fremefter

 9 Eleven kan i grupper beskrive egne jobfunktioner på lageret. 01-07-2008 og fremefter

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

Fag på specialet/trinnet  Lager og logistik

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og 

være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem 

samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 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.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i et 

internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan søge viden om samfundsmæssige forhold i forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information på et 

grundlæggende niveau.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve
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2250 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og logi

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og logi 01-07-2008 og fremefter

Praktikmål

12240 Administration og logistik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan -sikkert og selvstændigt anvende it-lagerstyring - herunder ved brug af håndterminaler og scannere - i forbindelse 

med det daglige arbejde

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven beskæftiges såvidt muligt i cirka 10 dage i virksomhedens administrationsafdeling med ordremodtagelse, ekspedition, 

ordrebehandling, forsendelse og eventuelt planlægningsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan på baggrund af kendskab til virksomhedens overordnede logistik forstå egen arbejdsfunktion i forhold til 

virksomhedens samlede logistik.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan arbejde med lagerøkonomiske nøgletal som fx omsætningshastighed, lagerrente, lageromkostninger og

mangelomkostninger.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan deltage i virksomhedens kvalitetsstyring og/eller processtyring samt eventuelle produktivitetsfremmende systemer. 01-08-2015 og fremefter

12248 Logistikstyring og organisation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med indkøb, salg og kundebetjening 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan deltage i tilrettelæggelse af virksomhedens lagerstyring med henblik på optimering af logistiksystemet. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til virksomhedens økonomistyring, organisering, kommunikations- og informationsprocedurer. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven deltager aktivt i virksomhedens forandringsprocesser ud fra virksomhedens fastlagte målsætninger og handlingsplaner. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
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16512 Komp-mål,  Lager og logistik

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 18 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 20 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 25 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt anvende informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med løsning af arbejdsopgaverne . 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan planlægge samt foretage analyse af virksomhedens logistiksystemer på baggrund af viden om økonomi, 

organisation, markedsforhold og logistik.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan indgå aktivt i samarbejdet om optimering af logistiksystemer, kvalitet, service og samarbejde i virksomheden. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter
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8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

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

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

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

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

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

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

11160 Logistik, organisation og økonomistyring

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har viden om idégrundlagets betydning for virksomheden, kendskab til organisationsformer, kendskab til 

virksomhedens organisering, viden om ledelses- og styringsformer og viden om opbygning af kommunikations- og 

informationsgange.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kender til indkøbsimpuls og indkøbsmotiver, har kendskab til leverandørsortiment- og tilbudsvurdering, kan vurdere og 

udvælge leverandører, har viden om samarbejdsaftaler med leverandører og kendskab til kvalitetsstyringsprincipper.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke til optimering af kvalitet, service, samarbejde og tjenesteydelser. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til eksternt og internt salg samt forsyningssikkerhed. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven har viden om fordele og ulemper ved forskellige afsætningskalender og distributionsformer. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven har viden om virksomhedsregnskaber og nøgletal, budgettering og budgetopfølgning og investeringsmodeller. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kender til omkostningsarter, indtægter og beregning af moms, rabatter og avance. 01-08-2015 og fremefter
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 8 Eleven har viden om styringssystemer i logistikkæden og konsekvenser ved indførelse af nye arbejdsgange i 01-08-2015 og fremefter

 9 virksomheden, som fx 3. parts logistik, JIT, SCM, LEAN, og leverandørstyret lager. Eleven har i den forbindelse viden om sin 

egen rolle i logistikkæden ud fra et helhedssyn.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven har kendskab til disponeringsprincipper, lagerregistrering, anvendelse af metoder til analyse af virksomhedens logistik, 

og kan endvidere planlægge og udføre en logistikanalyse.

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

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

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

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

det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

15380 Faglig specialisering for lager og logistik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,7 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,7 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

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

som er omfattet af speciale lager og logistik.

01-08-2015 og fremefter

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

normale fagområde i en lager- og logistikfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet  Lager og transport

Grundfag:
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10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og 

være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem 

samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 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.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i et 

internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan søge viden om samfundsmæssige forhold i forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information på et 

grundlæggende niveau.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve

2251 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og tran

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og tran 01-07-2008 og fremefter

Praktikmål

12240 Administration og logistik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan -sikkert og selvstændigt anvende it-lagerstyring - herunder ved brug af håndterminaler og scannere - i forbindelse 

med det daglige arbejde

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven beskæftiges såvidt muligt i cirka 10 dage i virksomhedens administrationsafdeling med ordremodtagelse, ekspedition, 

ordrebehandling, forsendelse og eventuelt planlægningsopgaver.

01-08-2015 og fremefter



Udskrevet den 17-07-2017

Side 27 af 102Uddannelsesordning for 1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

Lager- og terminaluddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

 3 Eleven kan på baggrund af kendskab til virksomhedens overordnede logistik forstå egen arbejdsfunktion i forhold til 

virksomhedens samlede logistik.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan arbejde med lagerøkonomiske nøgletal som fx omsætningshastighed, lagerrente, lageromkostninger og

mangelomkostninger.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan deltage i virksomhedens kvalitetsstyring og/eller processtyring samt eventuelle produktivitetsfremmende systemer. 01-08-2015 og fremefter

12254 Transportrutine

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får rutine i kørsel med varevogn u. 3500 kg og/eller rutine i kørsel med lastvogn o. 3500 kg. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager aktivt i virksomhedens forandringsprocesser ud fra virksomhedens fastlagte målsætninger og handlingsplaner. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16525 Komp-mål,  Lager og transport

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 18 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 20 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 25 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt anvende informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med løsning af arbejdsopgaverne . 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 29 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse på en 

trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv kørselsmåde, og skal erhverve kørekort til kategori C.

01-07-2017 og fremefter

Øvrige



Udskrevet den 17-07-2017

Side 28 af 102Uddannelsesordning for 1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

Lager- og terminaluddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

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

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

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

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter
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11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

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

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

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

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

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

det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

12076 Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

8,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

8,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

2.

01-08-2015 og fremefter

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

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

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

01-08-2015 og fremefter
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15379 Faglig specialisering for lager og transport

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,7 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,7 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

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

som er omfattet af speciale lager og transport.

01-08-2015 og fremefter

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

normale fagområde i en lager- og transportfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lagermedhjælper

Afsluttende prøve

2252 Afsl.prv: Lagerudd., Lagermedhjælper

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lagermedhjælper 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål

16528 Komp-mål, Lagermedhjælper

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 12 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter
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 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi.

01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lager- og terminaldisponent

Afsluttende prøve

2253 Afsl.prv: Lagerudd., Lager- og terminaldisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lager- og terminaldisponent 01-07-2008 og fremefter

Praktikmål

12256 Benytte systemer til styring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-08-2015 og fremefter

12258 Daglig ledelse og drift

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

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

samarbejde,blandt andet på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

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

tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-08-2015 og fremefter

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

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden til medarbejderudvikling. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan deltage i arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

12261 Kundeservice og forhandlingsteknik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter god kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-08-2015 og fremefter

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

afdelinger i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

12264 Kvalitetsstyring og procesoptimering

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven deltager i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følger op på disse. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16534 Komp-mål, Lager- og terminaldisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 23 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter
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 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 25 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi

01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 29 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 30 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 31 Eleven kan anvende systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af kendskab til logistik. 01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan forestå daglig drift og disponering samt formidle et godt samarbejde, blandt andet på baggrund af viden om etniske 

og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

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

tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-08-2015 og fremefter

 32 Eleven kan inddrage relevant arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-07-2017 og fremefter

 33 Eleven kan fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-07-2017 og fremefter

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

 34 Eleven kan kommunikere, forhandle og træffe aftaler ud fra kendskab til kundeservice, forhandlingsteknik og personlig 

fremtræden.

01-07-2017 og fremefter

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

 35 Eleven behersker dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik på 

videreuddannelse.

01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange, set ud fra et helhedssyn. 01-08-2015 og fremefter

 22 Eleven kan anvende viden om branchens produkter og markedsforhold i det daglige arbejde. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

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

tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

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

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

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

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

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

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

01-07-2008 og fremefter

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter
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4749 Kvalitetsstyring og kundeservice

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

leverandører, mv.

01-08-2015 og fremefter

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

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 2 

eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

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

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 2 Eleven kan, på baggrund af indgående kendskab, anvende regneark til udregning af priser på differentierede transportopgaver. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan anvende relevante matematiske beregninger fx renteformler og fremskrivninger samt på rutineret niveau anvende 

analyser og modeller for optimering.

01-07-2017 og fremefter

 4 Eleven kan må rutineret niveau medvirke i transportrelaterede overslagsregninger for både nationale og internationale 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter
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4773 Optimering og udvikling af lagerstyring

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan løbende optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange, set ud fra et helhedssyn, blandt andet 

på baggrund af indgående kendskab til IT-systemer til lagerstyring.

01-07-2008 og fremefter

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

materiel.

01-07-2008 og fremefter

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

henseende.

01-07-2008 og fremefter

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

Satellit kommunikation, GPS-systemer, flåde/ lagerstyringsprogrammer mv.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven har teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som virksomhedens logistik/ 

transportydelser indgår i.

01-07-2017 og fremefter

5662 Branchekendskab

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om branchens produkter, markedsforhold og markedsadgang i sit daglige arbejde. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til branchens udvikling og særlige karakteristika i relation til den generelle erhvervs- og samfundsudvikling 

ud fra et økonomisk og organisatorisk perspektiv.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til fordele og ulemper ved forskellige afsætningskanaler og distributionsformer herunder aktørernes 

indbyrdes rollefordeling og markedets muligheder for differentiering.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til branchens og markedets prisfastsættelse herunder konkurrenceforhold, prisfastsættelse samt service- 

og kvalitets forhold.

01-08-2015 og fremefter
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15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

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

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

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

logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter



Udskrevet den 17-07-2017

Side 37 af 102Uddannelsesordning for 1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

Lager- og terminaluddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

Elevtypesamling: EUV 2

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner.

01-10-2014 og fremefter

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

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

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

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

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

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

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer. 01-10-2014 og fremefter

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

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

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

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 01-10-2014 og fremefter

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

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

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

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

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

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

følge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

01-10-2014 og fremefter

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

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

samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:
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Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

samt være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

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

for den aktuelle samfundsudvikling.

01-10-2014 og fremefter

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

offentlige virksomheder.

01-10-2014 og fremefter

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

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.

01-10-2014 og fremefter

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

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

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

kommunikationen.

01-10-2014 og fremefter

10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner.

01-10-2014 og fremefter

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

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

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

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

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

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

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer. 01-10-2014 og fremefter

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

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

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

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 01-10-2014 og fremefter

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

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

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

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

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

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

følge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

01-10-2014 og fremefter

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

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

samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter
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AMU-mål

40558 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers- og portalkraner. 01-03-2010 og fremefter

 2      Eleven:    ·  kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner 

og gaffeltrucks m.

01-03-2010 og fremefter

 3 v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. 01-03-2010 og fremefter

 4  "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse. 01-03-2010 og fremefter

 5  og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat¿. 01-03-2010 og fremefter

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-10-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende IT-værktøjer og -systemer f. 01-10-2015 og fremefter

 3 eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke. 01-10-2015 og fremefter

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

placering i en logistisk helhed.

01-10-2015 og fremefter

 5 Foranstaltninger i forbindelse med transport af farligt gods. 01-10-2015 og fremefter

43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og 

transportformer både hvad angår geografien og forløbet i transporten.

01-10-2015 og fremefter
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 2 Eleven bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af 

transporten.

01-10-2015 og fremefter

 3 I jobfunktionen indgår:  - håndtering af transportforløbets dokumenter  - viden om regler, love og konventioner  - viden om told 

og markedsforhold.

01-10-2015 og fremefter

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan 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.

14-05-2007 og fremefter

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

klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation

14-05-2007 og fremefter

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

stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassati-onsgrænser.

14-05-2007 og fremefter

 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. 14-05-2007 og fremefter

43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden kan deltageren gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden 

for eget produktionsområde. Deltageren kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 

trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin.

01-01-2006 og fremefter

43938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Ved kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion kan deltageren i samarbejde med andre medarbejdere bruge 

metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke værdiskabende aktiviteter.

01-01-2006 og fremefter

 2 Med baggrund i virksomhedens produktionsflow kan deltageren, med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge materiale- 

og informationsstrømme og tværgående aktiviteter.

01-01-2006 og fremefter
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43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

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

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

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

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

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

14-05-2007 og fremefter

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan oprette tabeller og lave forespørgsler. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt. 01-01-2015 og fremefter

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

03-04-2006 og fremefter

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

interessenter.

03-04-2006 og fremefter
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44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. 01-04-2015 og fremefter

 2 Eleven kan integrere data fra databasen med andre programmer, f. 01-04-2015 og fremefter

 3 eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. 01-04-2015 og fremefter

 4 Eleven kan udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation. 01-04-2015 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

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

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

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

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

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

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

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte 

og ufaglærte job.

26-09-2005 og fremefter

 2 Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af 

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

26-09-2005 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

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

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

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

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

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

45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopga-ver, udføre arbejdet 

med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3

14-05-2007 og fremefter

45310 Lastsikring og stuvning af gods

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, 

udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller 

andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

01-12-2005 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides, 

almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af 

surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

01-12-2005 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udfylde nationale og internationale fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved 

godsets beskadigelse.

01-12-2005 og fremefter
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45363 Kunde/leverandørforhold for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Med baggrund i viden om ¿kunde- og leverandør-forholdet¿ i kvalitetsstyrings sammenhænge i virk-somheden kan eleven 

anvende personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de produk-ter/ydelser der leveres

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan informere og kommunikere korrekt i kunde- og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne 

grænseflader til såvel interne som eksterne kunder og leverandører.

14-05-2007 og fremefter

45364 Etablering af selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens 

mål og rammer, herunder definere gruppens grænseflader til organisaionen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan anvende viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved 

etablering af selvstyrende grupper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan i samarbejde med andre beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en 

selvstyrende gruppes udvikling.

14-05-2007 og fremefter

45365 Teambuilding for selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 På baggrund af viden om de mekanismer, der skaber en højtydende gruppe med stærke indbyrdes relationer, kan deltageren 

definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål.

01-06-2006 og fremefter

 2 Til fremme af teamudviklingsprocessen kan deltageren anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse 

og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brug for.

01-06-2006 og fremefter



Udskrevet den 17-07-2017

Side 46 af 102Uddannelsesordning for 1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

Lager- og terminaluddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

45366 Kommunikation i teams

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan medvirke til at forberede kommunikation i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse 

kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille 

væsentlige meddelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem 

medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation. 14-05-2007 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

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

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

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter
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46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige 

konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

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

01-07-2011 og fremefter

46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med 

undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

01-10-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-10-2015 og fremefter

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

klasse 1 og klasse 7.

29-09-2011 og fremefter

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 29-09-2011 og fremefter
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47188 Logistikplanlægning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende metoder, fx udarbejdelse af salgsforecast, fastlæggelse af lagerniveauer eller opfølgning på 

logistikomkostninger, til planlægning af virksomhedens interne og eksterne logistikopgaver samt foretage opfølgning på 

samme.

01-08-2013 og fremefter

 2  Endvidere kan deltageren bidrage ved udarbejdelse af beskrivelser af tilhørende processer og forretningsgange, som knytter 

sig til logistikopgaven.

01-08-2013 og fremefter

47194 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan opstille mål og kravspecifikationer til en konkret logistikopgave i forbindelse med indgåelse af 3. 01-08-2013 og fremefter

 2  partsaftaler (3PL/4PL), deriblandt fx make/buy analyse, opsætning af mål for servicegrader, etablering af forretningsgange 

eller systemintegrationer.

01-08-2013 og fremefter

 3  Endvidere kan deltageren udarbejde oplæg til budgetter knyttet til logistikopgaven. 01-08-2013 og fremefter

47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag 

samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst.

01-08-2013 og fremefter

 2  Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende 

tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion.

01-08-2013 og fremefter

 3  Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og 

notater.

01-08-2013 og fremefter
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47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf 

under hensyntagen til regnearkets opbygning.

01-04-2015 og fremefter

 2 Desuden kan eleven formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis 

kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

01-04-2015 og fremefter

47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf.

01-07-2013 og fremefter

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

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

01-07-2013 og fremefter

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

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

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

kommunikere via radio.

01-07-2013 og fremefter

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

anmeldelse og kranjournal mv.

01-07-2013 og fremefter

47703 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter
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47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

47705 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke. 01-03-2015 og fremefter

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

47849 EU-Efteruddannelse for godschauffører

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som godschauffør jf. 01-10-2015 og fremefter

 2 Trafik- og Byggestyrlesen BEK nr. 01-10-2015 og fremefter

 3 877 af08/07/2015, §§a7 21 og §§a7 22. 01-10-2015 og fremefter

 4 Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, 

førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, 

herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.

01-10-2015 og fremefter

 5 Eleven kan endvidere udføre sit arbejde som godschauffør på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige 

forhold i godstransporten, ved forskellige transportformer og under håndtering af relevante godstyper.

01-10-2015 og fremefter

Praktikmål
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12197 Introduktion til virksomheden

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

arbejdsmiljømæssigeforhold.

01-08-2015 og fremefter

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

12198 Varemodtagelse og vareforsendelse

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt udføre stablings-, stuvnings-, af-, og pålæsningsopgaver, blandt andet ved hjælp af gaffeltrucks 

oggaffelstablere.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan kontrollere varer, udføre vareemballering og opbygge enhedslaster. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan foretage registreringer af varer. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til virksomhedens ekspeditions-, forsendelses- og distributionsfunktioner. 01-08-2015 og fremefter

12200 Vareekspedition og kundebetjening

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt på rutineniveau optælle,registrere og placere varer. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt på rutineniveau emballere varer og klargøre disse til forsendelse samt foretage lastsikring. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan foretage vareekspedition og yde en korrekt og hensigtsmæssig kundebetjening, når dette er en funktion i 

virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven arbejder med it-lagerstyring og eventuelt med oplagring og forsendelse af farligt gods, når dette er en funktion i 

virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

Øvrige
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11144 Ergonomi, sundhed og arbejdsmiljø

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer der påvirker kroppen under arbejde således at 

eleverne kan medvirke til at forebygge arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for 

hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har grundlæggende viden og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske 

arbejdsstillinger inden for jobområdet, så de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger kan vælges i forhold til forskellige 

arbejdssituationer.

01-08-2015 og fremefter

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

 6 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter. 01-08-2015 og fremefter

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

risikofaktorer.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f.eks. ved brug af APV og kan på 

baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøet.

01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f.eks. fra Arbejdstilsynet og 

BAR.

01-08-2015 og fremefter

11145 Køreuddannelse, kategori B 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11147 Oplagring og forsendelse af farligt gods

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter i 

henhold til relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og 

sikkerhedskort.

01-08-2015 og fremefter
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 3 Eleven kan identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller 

ulykke, udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.

01-08-2015 og fremefter

 4 Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt. 01-08-2015 og fremefter

11148 Kvalitetsstyring og produktivitet

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan medvirke i formulering af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til kvalitetsmål, 

procedurer og instruktioner.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan samarbejde ved planlægning, kommunikation og informationsbehandling for at opfylde virksomhedens logistik- og 

kvalitetsmål.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan samarbejde om kvalitetsforbedringer inden for egne arbejdsområder ved hjælp af problemløsningsværktøjer og i 

samarbejde med andre afdelinger i virksomheden, herunder informere og kommunikere internt og eksternt.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke ved gennemførelse af kvalitets auditering i forbindelse med certificerede kvalitetsstyringssystemer efter 

relevante kvalitetsstyringssystemer.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til relevante kvalitetsstyringssystemer, og kan redegøre for kvalitetsstyringssystemernes systematik og 

fortrin ¿ herunder væsentlige fokuspunkter som fx gennemførelse af kvalitetsaudit.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven får kendskab til betydningen af logistikstyrings- og processtyringssystemer, som fx "Lean", i forhold til at styrke 

virksomhedens konkurrenceevne og produktivitet.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan give eksempler på medarbejdernes betydning i forhold til implementering, anvendelse og effekten af 

kvalitetsstyringssystemer, logistikstyrings- og processtyringssystemer i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

11149 It-lagerstyring - introduktion

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende 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.

01-08-2015 og fremefter

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter
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11161 It-lagerstyring

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt anvende it-lagerstyringssystem til løsning af relevante og komplekse arbejdsopgaver på lageret, hvor 

der også indgår anvendelse af håndterminaler og stregkoder.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan foretage registrering af vare til- og afgange samt optælling og placering af varer. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til stregkodestandarder og hvordan stregkoder typisk anvendes i lagerfunktionen. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan selvstændigt anvende lagerstyringssystemet til oprettelse af varekartoteker, debitorer og kreditorer, købs- og 

salgsordrer samt bogføring og udskrivning af relevante dokumenter.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan selvstændigt anvende it-lagerstyringssystem til køb og salg. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan blandt andet oprette montagestyklister og montageordrer samt behandle kreditnotaer og returvarer i forbindelse 

med både køb og salg.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan foretage lageroptællinger og den relaterede bogføring. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven får kendskab til normale procedurer og krav til dokumentation i forhold til at afgive/ modtage tilbud og ordrer. 01-08-2015 og fremefter

11161 It-lagerstyring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende it-lagerstyringssystem til løsning af relevante arbejdsopgaver på lageret, hvor der også indgår anvendelse 

af håndterminaler og stregkoder.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan foretage registrering af vare til- og afgange samt optælling og placering af varer. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til stregkodestandarder og hvordan stregkoder typisk anvendes i lagerfunktionen. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til oprettelse af varekartoteker, debitorer og kreditorer, købs- og salgsordrer samt bogføring og 

udskrivning af relevante dokumenter.

01-08-2015 og fremefter

 5 
Eleven kan anvende it-lagerstyringssystem til køb og salg.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan blandt andet oprette montagestyklister og montageordrer samt behandle kreditnotaer og returvarer i forbindelse 

med både køb og salg.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan foretage lageroptællinger og den relaterede bogføring. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven får kendskab til normale procedurer og krav til dokumentation i forhold til at afgive/ modtage tilbud og ordrer. 01-08-2015 og fremefter

12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

31837 Kundebetjening - lager

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan give virksomhedens kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt betjening ved hjælp af 

teorierne omkring assertion, som kommunikationsteorien kurset er opbygget efter, herunder: Telefonbetjening, behandling af 

reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt sprogbrug og kortfattede skriftlige beskeder.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan give virksomhedens kunder en korrekt betjening, ved hjælp af hensigtsmæssigt kropssprog, sprogbrug, 

telefonbetjening og personlig adfærd ved direkte kontakt med kunden.

01-07-2008 og fremefter

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

31843 Lagerøkonomi

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende følgende lagerøkonomiske begreber og kan vurdere betydningen af: Lagerrente, vareforbrug, 

anskaffelsespris, afskrivning, optimale indkøbsstørrelser, rabatvurderinger, sikkerhedslager, ABC-analyse, 

lageromsætningshastighed, lagerdage, ordreomkostninger, lageromkostninger, spild og svind og servicegrad.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan udlede og påvise faktorer, som indvirker på lagerets økonomi og dermed virksomhedens samlede økonomi. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan beregne lagerøkonomiske nøgletal og kan vurdere og bedømme betydningen af disse. 01-08-2015 og fremefter

31843 Lagerøkonomi

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kender følgende lagerøkonomiske begreber og kan redegøre for betydningen af: Lagerrente, vareforbrug, 

anskaffelsespris, afskrivning, optimale indkøbsstørrelser, rabatvurderinger, sikkerhedslager, ABC-analyse, 

lageromsætningshastighed, lagerdage, ordreomkostninger, lageromkostninger, spild og svind og servicegrad.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kender faktorer, som indvirker på lagerets økonomi og dermed virksomhedens samlede økonomi. 01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan udregne lagerøkonomiske nøgletal og kan redegøre for betydningen af disse. 01-07-2008 og fremefter
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31845 Logistik og samarbejde

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer. I virksomhedens 

logistiksystem indgår helheds forståelse for sammenhænge mellem: Vare- og informationsstrømme, lagerstørrelser, 

falskehalsproblematikker, produktionsomkostninger, arbejdsbeskrivelser, samarbejde, kreativitet og fleksibilitet og 

problemløsninger.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende grupper vedrørende arbejdets 

organisering, udføre og deltage i vare- og informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og 

kommunikation.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af forskellige logistik-systemer, 

samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer.

01-07-2008 og fremefter

32893 Enhedslaster

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på en sikker og forsvarlig måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan redegøre for forhold, der påvirker valg af udstyr og materiel i forhold til godsets beskaffenhed og valg af 

transportmåde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr som stregkoder/håndterminaler, 

fragtbreve og stuvningsplaner i forbindelse med arbejdsopgaverne.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan genkende væsentlige faremomenter i forbindelse med godshåndtering, og foretage nødvendige foranstaltninger, så 

skader på personer, gods og materiel hindres.

01-07-2008 og fremefter

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

32895 Time-, sags- og ressourcestyring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan med baggrund i et administrative system anvend den del af projektstyringdelen "Time/sags-styring", som bliver 

brugt i den daglige indrapportering på forskellige projekter i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan arbejde med forskellige funktioner, såsom time/sag- og ressourcestyring, køb, salg, materialestyring, brug af nye 

materialer og oprette nye sager.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan anvende systemet til at indberette det daglige brug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af 

ordrer, sager, projekter, entrepriser, herunder foretage registreringer af sagsaktiviteter, time-/sagsoprettelse, oprettelse af 

ressourcer, oprettelse af ressourcegrupper og oprettelse af ressourceenheder.

01-07-2008 og fremefter
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Fag på specialet/trinnet  Lager og logistik

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og 

være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem 

samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 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.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i et 

internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan søge viden om samfundsmæssige forhold i forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information på et 

grundlæggende niveau.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve

2250 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og logi

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og logi 01-07-2008 og fremefter

Praktikmål

12240 Administration og logistik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.
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Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan -sikkert og selvstændigt anvende it-lagerstyring - herunder ved brug af håndterminaler og scannere - i forbindelse 

med det daglige arbejde

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven beskæftiges såvidt muligt i cirka 10 dage i virksomhedens administrationsafdeling med ordremodtagelse, ekspedition, 

ordrebehandling, forsendelse og eventuelt planlægningsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan på baggrund af kendskab til virksomhedens overordnede logistik forstå egen arbejdsfunktion i forhold til 

virksomhedens samlede logistik.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan arbejde med lagerøkonomiske nøgletal som fx omsætningshastighed, lagerrente, lageromkostninger og

mangelomkostninger.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan deltage i virksomhedens kvalitetsstyring og/eller processtyring samt eventuelle produktivitetsfremmende systemer. 01-08-2015 og fremefter

12248 Logistikstyring og organisation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med indkøb, salg og kundebetjening 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan deltage i tilrettelæggelse af virksomhedens lagerstyring med henblik på optimering af logistiksystemet. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til virksomhedens økonomistyring, organisering, kommunikations- og informationsprocedurer. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven deltager aktivt i virksomhedens forandringsprocesser ud fra virksomhedens fastlagte målsætninger og handlingsplaner. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16512 Komp-mål,  Lager og logistik

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 18 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 20 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 25 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt anvende informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med løsning af arbejdsopgaverne . 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter
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Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

 16 Eleven kan planlægge samt foretage analyse af virksomhedens logistiksystemer på baggrund af viden om økonomi, 

organisation, markedsforhold og logistik.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan indgå aktivt i samarbejdet om optimering af logistiksystemer, kvalitet, service og samarbejde i virksomheden. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

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

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

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

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

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

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter
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11160 Logistik, organisation og økonomistyring

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har viden om idégrundlagets betydning for virksomheden, kendskab til organisationsformer, kendskab til 

virksomhedens organisering, viden om ledelses- og styringsformer og viden om opbygning af kommunikations- og 

informationsgange.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kender til indkøbsimpuls og indkøbsmotiver, har kendskab til leverandørsortiment- og tilbudsvurdering, kan vurdere og 

udvælge leverandører, har viden om samarbejdsaftaler med leverandører og kendskab til kvalitetsstyringsprincipper.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke til optimering af kvalitet, service, samarbejde og tjenesteydelser. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til eksternt og internt salg samt forsyningssikkerhed. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven har viden om fordele og ulemper ved forskellige afsætningskalender og distributionsformer. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven har viden om virksomhedsregnskaber og nøgletal, budgettering og budgetopfølgning og investeringsmodeller. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kender til omkostningsarter, indtægter og beregning af moms, rabatter og avance. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven har viden om styringssystemer i logistikkæden og konsekvenser ved indførelse af nye arbejdsgange i 01-08-2015 og fremefter

 9 virksomheden, som fx 3. parts logistik, JIT, SCM, LEAN, og leverandørstyret lager. Eleven har i den forbindelse viden om sin 

egen rolle i logistikkæden ud fra et helhedssyn.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven har kendskab til disponeringsprincipper, lagerregistrering, anvendelse af metoder til analyse af virksomhedens logistik, 

og kan endvidere planlægge og udføre en logistikanalyse.

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

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

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

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

det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

15380 Faglig specialisering for lager og logistik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,7 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,7 ugerVarighed:

Resultatform(er): -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
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Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

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

som er omfattet af speciale lager og logistik.

01-08-2015 og fremefter

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

normale fagområde i en lager- og logistikfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet  Lager og transport

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og 

være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem 

samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 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.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i et 

internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan søge viden om samfundsmæssige forhold i forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information på et 

grundlæggende niveau.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve

2251 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og tran

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og tran 01-07-2008 og fremefter

Praktikmål
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Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

12240 Administration og logistik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan -sikkert og selvstændigt anvende it-lagerstyring - herunder ved brug af håndterminaler og scannere - i forbindelse 

med det daglige arbejde

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven beskæftiges såvidt muligt i cirka 10 dage i virksomhedens administrationsafdeling med ordremodtagelse, ekspedition, 

ordrebehandling, forsendelse og eventuelt planlægningsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan på baggrund af kendskab til virksomhedens overordnede logistik forstå egen arbejdsfunktion i forhold til 

virksomhedens samlede logistik.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan arbejde med lagerøkonomiske nøgletal som fx omsætningshastighed, lagerrente, lageromkostninger og

mangelomkostninger.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan deltage i virksomhedens kvalitetsstyring og/eller processtyring samt eventuelle produktivitetsfremmende systemer. 01-08-2015 og fremefter

12254 Transportrutine

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får rutine i kørsel med varevogn u. 3500 kg og/eller rutine i kørsel med lastvogn o. 3500 kg. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager aktivt i virksomhedens forandringsprocesser ud fra virksomhedens fastlagte målsætninger og handlingsplaner. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

16525 Komp-mål,  Lager og transport

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 18 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 20 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter
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 21 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 25 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt anvende informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med løsning af arbejdsopgaverne . 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 29 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse på en 

trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv kørselsmåde, og skal erhverve kørekort til kategori C.

01-07-2017 og fremefter

Øvrige

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

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

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

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

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

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

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

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

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

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

det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

2.

01-08-2015 og fremefter

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

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

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

01-08-2015 og fremefter

15379 Faglig specialisering for lager og transport

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,7 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,7 ugerVarighed:
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Resultatform(er): -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

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

som er omfattet af speciale lager og transport.

01-08-2015 og fremefter

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

normale fagområde i en lager- og transportfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

15384 Køreuddannelse, kategori C

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,9 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,9 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

gældende myndighedskrav

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lagermedhjælper

Afsluttende prøve

2252 Afsl.prv: Lagerudd., Lagermedhjælper

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lagermedhjælper 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål

16528 Komp-mål, Lagermedhjælper

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 12 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi.

01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lager- og terminaldisponent

Afsluttende prøve

2253 Afsl.prv: Lagerudd., Lager- og terminaldisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lager- og terminaldisponent 01-07-2008 og fremefter

Praktikmål

12256 Benytte systemer til styring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-08-2015 og fremefter
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12258 Daglig ledelse og drift

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

samarbejde,blandt andet på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

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

tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-08-2015 og fremefter

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

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden til medarbejderudvikling. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan deltage i arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

12261 Kundeservice og forhandlingsteknik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter god kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-08-2015 og fremefter

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

afdelinger i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

12264 Kvalitetsstyring og procesoptimering

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven deltager i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følger op på disse. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden. 01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
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16534 Komp-mål, Lager- og terminaldisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 23 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 25 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi

01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 29 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 30 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 31 Eleven kan anvende systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af kendskab til logistik. 01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan forestå daglig drift og disponering samt formidle et godt samarbejde, blandt andet på baggrund af viden om etniske 

og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

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

tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-08-2015 og fremefter

 32 Eleven kan inddrage relevant arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-07-2017 og fremefter

 33 Eleven kan fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-07-2017 og fremefter

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

 34 Eleven kan kommunikere, forhandle og træffe aftaler ud fra kendskab til kundeservice, forhandlingsteknik og personlig 

fremtræden.

01-07-2017 og fremefter

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

 35 Eleven behersker dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik på 

videreuddannelse.

01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange, set ud fra et helhedssyn. 01-08-2015 og fremefter

 22 Eleven kan anvende viden om branchens produkter og markedsforhold i det daglige arbejde. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

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

tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter
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 3 Eleven kan, på baggrund af et kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige 

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

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

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

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

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

01-07-2008 og fremefter

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

4749 Kvalitetsstyring og kundeservice

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

leverandører, mv.

01-08-2015 og fremefter

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

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 2 

eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

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

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 2 Eleven kan, på baggrund af indgående kendskab, anvende regneark til udregning af priser på differentierede transportopgaver. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan anvende relevante matematiske beregninger fx renteformler og fremskrivninger samt på rutineret niveau anvende 

analyser og modeller for optimering.

01-07-2017 og fremefter

 4 Eleven kan må rutineret niveau medvirke i transportrelaterede overslagsregninger for både nationale og internationale 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter
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4773 Optimering og udvikling af lagerstyring

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan løbende optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange, set ud fra et helhedssyn, blandt andet 

på baggrund af indgående kendskab til IT-systemer til lagerstyring.

01-07-2008 og fremefter

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

materiel.

01-07-2008 og fremefter

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

henseende.

01-07-2008 og fremefter

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

Satellit kommunikation, GPS-systemer, flåde/ lagerstyringsprogrammer mv.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven har teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som virksomhedens logistik/ 

transportydelser indgår i.

01-07-2017 og fremefter

5662 Branchekendskab

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om branchens produkter, markedsforhold og markedsadgang i sit daglige arbejde. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til branchens udvikling og særlige karakteristika i relation til den generelle erhvervs- og samfundsudvikling 

ud fra et økonomisk og organisatorisk perspektiv.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til fordele og ulemper ved forskellige afsætningskanaler og distributionsformer herunder aktørernes 

indbyrdes rollefordeling og markedets muligheder for differentiering.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til branchens og markedets prisfastsættelse herunder konkurrenceforhold, prisfastsættelse samt service- 

og kvalitets forhold.

01-08-2015 og fremefter
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15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

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

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

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

logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter
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Elevtypesamling: EUV1

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner.

01-10-2014 og fremefter

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

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

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

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

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

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

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer. 01-10-2014 og fremefter

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

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

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

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 01-10-2014 og fremefter

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

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

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

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

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

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

følge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

01-10-2014 og fremefter

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

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

samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:



Udskrevet den 17-07-2017

Side 73 af 102Uddannelsesordning for 1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

Lager- og terminaluddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

samt være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

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

for den aktuelle samfundsudvikling.

01-10-2014 og fremefter

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

offentlige virksomheder.

01-10-2014 og fremefter

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

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.

01-10-2014 og fremefter

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

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

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

kommunikationen.

01-10-2014 og fremefter

10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner.

01-10-2014 og fremefter

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

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

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

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

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

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

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer. 01-10-2014 og fremefter

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

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

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

 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 01-10-2014 og fremefter

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

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

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.

01-10-2014 og fremefter

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

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

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

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

emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

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

følge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

01-10-2014 og fremefter

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

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

samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

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

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

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter
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AMU-mål

40558 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers- og portalkraner. 01-03-2010 og fremefter

 2      Eleven:    ·  kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner 

og gaffeltrucks m.

01-03-2010 og fremefter

 3 v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. 01-03-2010 og fremefter

 4  "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse. 01-03-2010 og fremefter

 5  og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat¿. 01-03-2010 og fremefter

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-10-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende IT-værktøjer og -systemer f. 01-10-2015 og fremefter

 3 eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke. 01-10-2015 og fremefter

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

placering i en logistisk helhed.

01-10-2015 og fremefter

 5 Foranstaltninger i forbindelse med transport af farligt gods. 01-10-2015 og fremefter

43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og 

transportformer både hvad angår geografien og forløbet i transporten.

01-10-2015 og fremefter
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 2 Eleven bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af 

transporten.

01-10-2015 og fremefter

 3 I jobfunktionen indgår:  - håndtering af transportforløbets dokumenter  - viden om regler, love og konventioner  - viden om told 

og markedsforhold.

01-10-2015 og fremefter

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan 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.

14-05-2007 og fremefter

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

klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation

14-05-2007 og fremefter

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

stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassati-onsgrænser.

14-05-2007 og fremefter

 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. 14-05-2007 og fremefter

43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden kan deltageren gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden 

for eget produktionsområde. Deltageren kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 

trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin.

01-01-2006 og fremefter

43938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Ved kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion kan deltageren i samarbejde med andre medarbejdere bruge 

metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke værdiskabende aktiviteter.

01-01-2006 og fremefter

 2 Med baggrund i virksomhedens produktionsflow kan deltageren, med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge materiale- 

og informationsstrømme og tværgående aktiviteter.

01-01-2006 og fremefter
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43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

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

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

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

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

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

14-05-2007 og fremefter

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan oprette tabeller og lave forespørgsler. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt. 01-01-2015 og fremefter

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

03-04-2006 og fremefter

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

interessenter.

03-04-2006 og fremefter
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44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. 01-04-2015 og fremefter

 2 Eleven kan integrere data fra databasen med andre programmer, f. 01-04-2015 og fremefter

 3 eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. 01-04-2015 og fremefter

 4 Eleven kan udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation. 01-04-2015 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

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

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

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

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

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

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

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte 

og ufaglærte job.

26-09-2005 og fremefter

 2 Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af 

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

26-09-2005 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

anvendelse af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

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

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



Udskrevet den 17-07-2017

Side 79 af 102Uddannelsesordning for 1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

Lager- og terminaluddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

af fremmedsproget.

01-01-2015 og fremefter

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

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

45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopga-ver, udføre arbejdet 

med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3

14-05-2007 og fremefter

45310 Lastsikring og stuvning af gods

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, 

udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller 

andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

01-12-2005 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides, 

almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af 

surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

01-12-2005 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udfylde nationale og internationale fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved 

godsets beskadigelse.

01-12-2005 og fremefter
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45363 Kunde/leverandørforhold for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Med baggrund i viden om ¿kunde- og leverandør-forholdet¿ i kvalitetsstyrings sammenhænge i virk-somheden kan eleven 

anvende personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de produk-ter/ydelser der leveres

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan informere og kommunikere korrekt i kunde- og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne 

grænseflader til såvel interne som eksterne kunder og leverandører.

14-05-2007 og fremefter

45364 Etablering af selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens 

mål og rammer, herunder definere gruppens grænseflader til organisaionen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan anvende viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved 

etablering af selvstyrende grupper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan i samarbejde med andre beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en 

selvstyrende gruppes udvikling.

14-05-2007 og fremefter

45365 Teambuilding for selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 På baggrund af viden om de mekanismer, der skaber en højtydende gruppe med stærke indbyrdes relationer, kan deltageren 

definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål.

01-06-2006 og fremefter

 2 Til fremme af teamudviklingsprocessen kan deltageren anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse 

og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brug for.

01-06-2006 og fremefter
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45366 Kommunikation i teams

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan medvirke til at forberede kommunikation i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse 

kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling.

14-05-2007 og fremefter

 2 Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille 

væsentlige meddelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem 

medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation. 14-05-2007 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

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

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

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter
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46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige 

konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

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

01-07-2011 og fremefter

46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med 

undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

01-10-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-10-2015 og fremefter

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

klasse 1 og klasse 7.

29-09-2011 og fremefter

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 29-09-2011 og fremefter
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47188 Logistikplanlægning

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende metoder, fx udarbejdelse af salgsforecast, fastlæggelse af lagerniveauer eller opfølgning på 

logistikomkostninger, til planlægning af virksomhedens interne og eksterne logistikopgaver samt foretage opfølgning på 

samme.

01-08-2013 og fremefter

 2  Endvidere kan deltageren bidrage ved udarbejdelse af beskrivelser af tilhørende processer og forretningsgange, som knytter 

sig til logistikopgaven.

01-08-2013 og fremefter

47194 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan opstille mål og kravspecifikationer til en konkret logistikopgave i forbindelse med indgåelse af 3. 01-08-2013 og fremefter

 2  partsaftaler (3PL/4PL), deriblandt fx make/buy analyse, opsætning af mål for servicegrader, etablering af forretningsgange 

eller systemintegrationer.

01-08-2013 og fremefter

 3  Endvidere kan deltageren udarbejde oplæg til budgetter knyttet til logistikopgaven. 01-08-2013 og fremefter

47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag 

samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst.

01-08-2013 og fremefter

 2  Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende 

tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion.

01-08-2013 og fremefter

 3  Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og 

notater.

01-08-2013 og fremefter
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47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf 

under hensyntagen til regnearkets opbygning.

01-04-2015 og fremefter

 2 Desuden kan eleven formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis 

kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

01-04-2015 og fremefter

47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf.

01-07-2013 og fremefter

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

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

01-07-2013 og fremefter

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

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

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

kommunikere via radio.

01-07-2013 og fremefter

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

anmeldelse og kranjournal mv.

01-07-2013 og fremefter

47703 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter
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47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

47705 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke. 01-03-2015 og fremefter

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

47849 EU-Efteruddannelse for godschauffører

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som godschauffør jf. 01-10-2015 og fremefter

 2 Trafik- og Byggestyrlesen BEK nr. 01-10-2015 og fremefter

 3 877 af08/07/2015, §§a7 21 og §§a7 22. 01-10-2015 og fremefter

 4 Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, 

førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, 

herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.

01-10-2015 og fremefter

 5 Eleven kan endvidere udføre sit arbejde som godschauffør på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige 

forhold i godstransporten, ved forskellige transportformer og under håndtering af relevante godstyper.

01-10-2015 og fremefter

Øvrige
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11144 Ergonomi, sundhed og arbejdsmiljø

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer der påvirker kroppen under arbejde således at 

eleverne kan medvirke til at forebygge arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for 

hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har grundlæggende viden og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske 

arbejdsstillinger inden for jobområdet, så de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger kan vælges i forhold til forskellige 

arbejdssituationer.

01-08-2015 og fremefter

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

 6 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter. 01-08-2015 og fremefter

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

risikofaktorer.

01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, f.eks. ved brug af APV og kan på 

baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøet.

01-08-2015 og fremefter

 9 Eleven kan indhente informationer om arbejdsmiljø, herunder relevant lovgivning og vejledninger f.eks. fra Arbejdstilsynet og 

BAR.

01-08-2015 og fremefter

11145 Køreuddannelse, kategori B 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11147 Oplagring og forsendelse af farligt gods

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter i 

henhold til relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og 

sikkerhedskort.

01-08-2015 og fremefter
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 3 Eleven kan identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller 

ulykke, udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.

01-08-2015 og fremefter

 4 Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt. 01-08-2015 og fremefter

11148 Kvalitetsstyring og produktivitet

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan medvirke i formulering af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til kvalitetsmål, 

procedurer og instruktioner.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan samarbejde ved planlægning, kommunikation og informationsbehandling for at opfylde virksomhedens logistik- og 

kvalitetsmål.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan samarbejde om kvalitetsforbedringer inden for egne arbejdsområder ved hjælp af problemløsningsværktøjer og i 

samarbejde med andre afdelinger i virksomheden, herunder informere og kommunikere internt og eksternt.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke ved gennemførelse af kvalitets auditering i forbindelse med certificerede kvalitetsstyringssystemer efter 

relevante kvalitetsstyringssystemer.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til relevante kvalitetsstyringssystemer, og kan redegøre for kvalitetsstyringssystemernes systematik og 

fortrin ¿ herunder væsentlige fokuspunkter som fx gennemførelse af kvalitetsaudit.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven får kendskab til betydningen af logistikstyrings- og processtyringssystemer, som fx "Lean", i forhold til at styrke 

virksomhedens konkurrenceevne og produktivitet.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan give eksempler på medarbejdernes betydning i forhold til implementering, anvendelse og effekten af 

kvalitetsstyringssystemer, logistikstyrings- og processtyringssystemer i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

11149 It-lagerstyring - introduktion

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende 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.

01-08-2015 og fremefter

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter
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11161 It-lagerstyring

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt anvende it-lagerstyringssystem til løsning af relevante og komplekse arbejdsopgaver på lageret, hvor 

der også indgår anvendelse af håndterminaler og stregkoder.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan foretage registrering af vare til- og afgange samt optælling og placering af varer. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til stregkodestandarder og hvordan stregkoder typisk anvendes i lagerfunktionen. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan selvstændigt anvende lagerstyringssystemet til oprettelse af varekartoteker, debitorer og kreditorer, købs- og 

salgsordrer samt bogføring og udskrivning af relevante dokumenter.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan selvstændigt anvende it-lagerstyringssystem til køb og salg. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan blandt andet oprette montagestyklister og montageordrer samt behandle kreditnotaer og returvarer i forbindelse 

med både køb og salg.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan foretage lageroptællinger og den relaterede bogføring. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven får kendskab til normale procedurer og krav til dokumentation i forhold til at afgive/ modtage tilbud og ordrer. 01-08-2015 og fremefter

11161 It-lagerstyring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende it-lagerstyringssystem til løsning af relevante arbejdsopgaver på lageret, hvor der også indgår anvendelse 

af håndterminaler og stregkoder.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan foretage registrering af vare til- og afgange samt optælling og placering af varer. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til stregkodestandarder og hvordan stregkoder typisk anvendes i lagerfunktionen. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til oprettelse af varekartoteker, debitorer og kreditorer, købs- og salgsordrer samt bogføring og 

udskrivning af relevante dokumenter.

01-08-2015 og fremefter

 5 
Eleven kan anvende it-lagerstyringssystem til køb og salg.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan blandt andet oprette montagestyklister og montageordrer samt behandle kreditnotaer og returvarer i forbindelse 

med både køb og salg.

01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan foretage lageroptællinger og den relaterede bogføring. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven får kendskab til normale procedurer og krav til dokumentation i forhold til at afgive/ modtage tilbud og ordrer. 01-08-2015 og fremefter

12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

31837 Kundebetjening - lager

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan give virksomhedens kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt betjening ved hjælp af 

teorierne omkring assertion, som kommunikationsteorien kurset er opbygget efter, herunder: Telefonbetjening, behandling af 

reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt sprogbrug og kortfattede skriftlige beskeder.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan give virksomhedens kunder en korrekt betjening, ved hjælp af hensigtsmæssigt kropssprog, sprogbrug, 

telefonbetjening og personlig adfærd ved direkte kontakt med kunden.

01-07-2008 og fremefter

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

31843 Lagerøkonomi

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende følgende lagerøkonomiske begreber og kan vurdere betydningen af: Lagerrente, vareforbrug, 

anskaffelsespris, afskrivning, optimale indkøbsstørrelser, rabatvurderinger, sikkerhedslager, ABC-analyse, 

lageromsætningshastighed, lagerdage, ordreomkostninger, lageromkostninger, spild og svind og servicegrad.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan udlede og påvise faktorer, som indvirker på lagerets økonomi og dermed virksomhedens samlede økonomi. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan beregne lagerøkonomiske nøgletal og kan vurdere og bedømme betydningen af disse. 01-08-2015 og fremefter

31843 Lagerøkonomi

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kender følgende lagerøkonomiske begreber og kan redegøre for betydningen af: Lagerrente, vareforbrug, 

anskaffelsespris, afskrivning, optimale indkøbsstørrelser, rabatvurderinger, sikkerhedslager, ABC-analyse, 

lageromsætningshastighed, lagerdage, ordreomkostninger, lageromkostninger, spild og svind og servicegrad.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kender faktorer, som indvirker på lagerets økonomi og dermed virksomhedens samlede økonomi. 01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan udregne lagerøkonomiske nøgletal og kan redegøre for betydningen af disse. 01-07-2008 og fremefter
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Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

31845 Logistik og samarbejde

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer. I virksomhedens 

logistiksystem indgår helheds forståelse for sammenhænge mellem: Vare- og informationsstrømme, lagerstørrelser, 

falskehalsproblematikker, produktionsomkostninger, arbejdsbeskrivelser, samarbejde, kreativitet og fleksibilitet og 

problemløsninger.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende grupper vedrørende arbejdets 

organisering, udføre og deltage i vare- og informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og 

kommunikation.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af forskellige logistik-systemer, 

samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer.

01-07-2008 og fremefter

32893 Enhedslaster

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på en sikker og forsvarlig måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan redegøre for forhold, der påvirker valg af udstyr og materiel i forhold til godsets beskaffenhed og valg af 

transportmåde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr som stregkoder/håndterminaler, 

fragtbreve og stuvningsplaner i forbindelse med arbejdsopgaverne.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan genkende væsentlige faremomenter i forbindelse med godshåndtering, og foretage nødvendige foranstaltninger, så 

skader på personer, gods og materiel hindres.

01-07-2008 og fremefter

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

32895 Time-, sags- og ressourcestyring

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan med baggrund i et administrative system anvend den del af projektstyringdelen "Time/sags-styring", som bliver 

brugt i den daglige indrapportering på forskellige projekter i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan arbejde med forskellige funktioner, såsom time/sag- og ressourcestyring, køb, salg, materialestyring, brug af nye 

materialer og oprette nye sager.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan anvende systemet til at indberette det daglige brug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af 

ordrer, sager, projekter, entrepriser, herunder foretage registreringer af sagsaktiviteter, time-/sagsoprettelse, oprettelse af 

ressourcer, oprettelse af ressourcegrupper og oprettelse af ressourceenheder.

01-07-2008 og fremefter
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Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

Fag på specialet/trinnet  Lager og logistik

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og 

være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem 

samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 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.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i et 

internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan søge viden om samfundsmæssige forhold i forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information på et 

grundlæggende niveau.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve

2250 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og logi

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og logi 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål

16512 Komp-mål,  Lager og logistik

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):
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Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 18 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 20 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 25 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt anvende informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med løsning af arbejdsopgaverne . 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan planlægge samt foretage analyse af virksomhedens logistiksystemer på baggrund af viden om økonomi, 

organisation, markedsforhold og logistik.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan indgå aktivt i samarbejdet om optimering af logistiksystemer, kvalitet, service og samarbejde i virksomheden. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

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

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter
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Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

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

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

11160 Logistik, organisation og økonomistyring

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har viden om idégrundlagets betydning for virksomheden, kendskab til organisationsformer, kendskab til 

virksomhedens organisering, viden om ledelses- og styringsformer og viden om opbygning af kommunikations- og 

informationsgange.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kender til indkøbsimpuls og indkøbsmotiver, har kendskab til leverandørsortiment- og tilbudsvurdering, kan vurdere og 

udvælge leverandører, har viden om samarbejdsaftaler med leverandører og kendskab til kvalitetsstyringsprincipper.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke til optimering af kvalitet, service, samarbejde og tjenesteydelser. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til eksternt og internt salg samt forsyningssikkerhed. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven har viden om fordele og ulemper ved forskellige afsætningskalender og distributionsformer. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven har viden om virksomhedsregnskaber og nøgletal, budgettering og budgetopfølgning og investeringsmodeller. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kender til omkostningsarter, indtægter og beregning af moms, rabatter og avance. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven har viden om styringssystemer i logistikkæden og konsekvenser ved indførelse af nye arbejdsgange i 01-08-2015 og fremefter

 9 virksomheden, som fx 3. parts logistik, JIT, SCM, LEAN, og leverandørstyret lager. Eleven har i den forbindelse viden om sin 

egen rolle i logistikkæden ud fra et helhedssyn.

01-08-2015 og fremefter

 10 Eleven har kendskab til disponeringsprincipper, lagerregistrering, anvendelse af metoder til analyse af virksomhedens logistik, 

og kan endvidere planlægge og udføre en logistikanalyse.

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen (01-07-2017)

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

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

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

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

det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

15380 Faglig specialisering for lager og logistik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,7 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,7 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

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

som er omfattet af speciale lager og logistik.

01-08-2015 og fremefter

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

normale fagområde i en lager- og logistikfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet  Lager og transport

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og 

være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem 

samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

01-10-2014 og fremefter

 3 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.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i et 

internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan søge viden om samfundsmæssige forhold i forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information på et 

grundlæggende niveau.

01-10-2014 og fremefter

Afsluttende prøve
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2251 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og tran

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og tran 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål

16525 Komp-mål,  Lager og transport

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 18 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 20 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 25 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt anvende informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med løsning af arbejdsopgaverne . 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 29 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse på en 

trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv kørselsmåde, og skal erhverve kørekort til kategori C.

01-07-2017 og fremefter

Øvrige
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8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

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

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

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

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

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

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter
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11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

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

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

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

det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

2.

01-08-2015 og fremefter

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

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

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

01-08-2015 og fremefter

15379 Faglig specialisering for lager og transport

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,7 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,7 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

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

som er omfattet af speciale lager og transport.

01-08-2015 og fremefter

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

normale fagområde i en lager- og transportfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter
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15384 Køreuddannelse, kategori C

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,9 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,9 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

gældende myndighedskrav

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lagermedhjælper

Afsluttende prøve

2252 Afsl.prv: Lagerudd., Lagermedhjælper

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er): Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lagermedhjælper 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål

16528 Komp-mål, Lagermedhjælper

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 12 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 14 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter
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 15 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi.

01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lager- og terminaldisponent

Afsluttende prøve

2253 Afsl.prv: Lagerudd., Lager- og terminaldisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lager- og terminaldisponent 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål

16534 Komp-mål, Lager- og terminaldisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er):

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 23 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager ved anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltrucks og gaffelstablere, samt 

erhverve kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan medvirke til løbende optimering af indretningen af lageret. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik-, produktivitets-, og kvalitetsmål inden for eget 

arbejdsområde.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder anvende kvalitetsstyringssystemer. 01-08-2015 og fremefter

 25 Eleven kan udføre korrekt kundebetjening, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt udføre godshåndtering, opbygge og håndtere enhedslaster. 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan anvende relevant viden om lagerøkonomi/virksomhedsøkonomi i forhold til at medvirke til optimering af 

virksomhedens samlede økonomi

01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 29 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 30 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 31 Eleven kan anvende systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af kendskab til logistik. 01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan forestå daglig drift og disponering samt formidle et godt samarbejde, blandt andet på baggrund af viden om etniske 

og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

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

tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-08-2015 og fremefter
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 32 Eleven kan inddrage relevant arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-07-2017 og fremefter

 33 Eleven kan fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-07-2017 og fremefter

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

 34 Eleven kan kommunikere, forhandle og træffe aftaler ud fra kendskab til kundeservice, forhandlingsteknik og personlig 

fremtræden.

01-07-2017 og fremefter

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

 35 Eleven behersker dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik på 

videreuddannelse.

01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange, set ud fra et helhedssyn. 01-08-2015 og fremefter

 22 Eleven kan anvende viden om branchens produkter og markedsforhold i det daglige arbejde. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

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

tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

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

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

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

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

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

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

01-07-2008 og fremefter

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

4749 Kvalitetsstyring og kundeservice

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

leverandører, mv.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-07-2008 og fremefter
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4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 2 

eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

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

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 2 Eleven kan, på baggrund af indgående kendskab, anvende regneark til udregning af priser på differentierede transportopgaver. 01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan anvende relevante matematiske beregninger fx renteformler og fremskrivninger samt på rutineret niveau anvende 

analyser og modeller for optimering.

01-07-2017 og fremefter

 4 Eleven kan må rutineret niveau medvirke i transportrelaterede overslagsregninger for både nationale og internationale 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter

4773 Optimering og udvikling af lagerstyring

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan løbende optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange, set ud fra et helhedssyn, blandt andet 

på baggrund af indgående kendskab til IT-systemer til lagerstyring.

01-07-2008 og fremefter

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:
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Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

materiel.

01-07-2008 og fremefter

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

henseende.

01-07-2008 og fremefter

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

Satellit kommunikation, GPS-systemer, flåde/ lagerstyringsprogrammer mv.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven har teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som virksomhedens logistik/ 

transportydelser indgår i.

01-07-2017 og fremefter

5662 Branchekendskab

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om branchens produkter, markedsforhold og markedsadgang i sit daglige arbejde. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til branchens udvikling og særlige karakteristika i relation til den generelle erhvervs- og samfundsudvikling 

ud fra et økonomisk og organisatorisk perspektiv.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til fordele og ulemper ved forskellige afsætningskanaler og distributionsformer herunder aktørernes 

indbyrdes rollefordeling og markedets muligheder for differentiering.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til branchens og markedets prisfastsættelse herunder konkurrenceforhold, prisfastsættelse samt service- 

og kvalitets forhold.

01-08-2015 og fremefter

15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-07-2017 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode:

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

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

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

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

logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter


