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AMU

DIALOGMØDE
AMU dialogmøde den 4. oktober 2018.

hos AMU-Fyn, C. F. Tietgens Boulevard 27, 
5220 Odense SØ



Side 2
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Nyt fra TUR
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Nye medarbejdere i TUR:

Uddannelseskonsulent
Johnny Bengtson

Praktikpladskonsulent
Jan Larsen

http://www.klinten.dk/forside/


Side 5

Praktikpladskoordination

Ny indsats for lærepladskoordinering

3F, Dansk Erhverv og Dansk Industri taget skridt til, 
at der i en projektperiode på 2 år etableres en 
koordinerende praktikplads-indsats 
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Nyt fra TUR
Ny indsats for lærepladskoordinering

• Koordinering af den tværgående praktikpladsindsats, 
sammen med skolerne.

• Dialog og samarbejde med skolerne om den 
tværgående praktikpladskoordinering. 

• Fokus på nedbringelse af den tid, der går, fra eleverne 
afslutter deres grundforløb til de indgår 
uddannelsesaftale med en virksomhed. 

• Opsøgende indsats i forhold til de ikke-
uddannelsesaktive virksomheder.

• Udarbejdelse af markedsføringsmateriale til skolerne.
• Udarbejdelse af løbende dokumentation i forbindelse 

med praktikpladskoordineringen. 

http://www.klinten.dk/forside/


Side 7

• Evaluering

• Fremadrettet samarbejde om rekruttering: 
MU.ST
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6 ugers jobrettet uddannelse
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6 ugers jobrettet uddannelse
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6 ugers jobrettet uddannelse

VEU = Rådet for Voksen- og Efteruddannelse

BER = Beskæftigelsesrådet

REP = Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og 
Professionsbacheloruddannelser
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6 ugers jobrettet uddannelse

Positivlisten er dynamisk – ved udløb erstattes med nye mål. Dette 

sker en gang i kvartalet.
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AMU udbudsrunde og 
trepartsaftalen vedr. 

uddannelsesgennemgang 
og test i AMU

http://www.klinten.dk/forside/
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AMU udbudsrunde

Trepartsaftalen indeholder en bestemmelse om et AMU udbud skal 

gennemføres hvert 4. år. Processen igangsættes nu.
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AMU udbudsrunde
Forventningsafstemning ift. antal udbydere pr. FKB og vurdering af 

minimumsaktivitet.
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Uddannelsesgennemgang

Status
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Test i AMU

Det igangværende arbejde – en status

Rammer for afvikling af test i AMU
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AMU-TEST.dk

En digital testplatform for alle

Efteruddannelsesudvalgenes egen testplatform,
som formidler test til skolerne omkostningsfrit i et
et systemneutralt og enkelt format

Hvorfor amu-test.dk?

• Fuld kontrol over afprøvning og 

kompetenceniveau

• Skræddersyede løsninger

• Statistik

• Driftsikkerhed og datasikkerhed

• Tilgængelig på flere sprog
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Nyt fra Trafik- og byggestyrelsen:

http://www.klinten.dk/forside/
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Vejgodstransport

http://www.klinten.dk/forside/
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• 6 ugers jobrettet

• Status AMU gennemgang Vejgods

• Varebil

• Udbudsrunde/Vejgods 
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6 ugers jobrettet
Ny stillingskategori

48850 Grundlæggende kvalifikation varebilschauffører 3 dage    Bud

48851 Efteruddannelse varebilschauffører Bud

45079 Transportpapirer inden for vejtransport Bud

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

45310 Lastsikring og stuvning af gods Bud

47694 ADR Grund og specialiceringskursus kl. 1 Bud
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Status AMU gennemgang Vejgods

o Test

o Revision af AMU mål
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40065 Uheldsforebyggelse for 
erhvervschauffører

1 Bruges som valgfrit specialefag på 
EUD. Tæller som 1 dag på 
lovpligtig efteruddannelse.

Disse 5 kurser bør lægges sammen, 
revideres og udvikles som delmål. Det 
skal sikres, at der ikke falder noget ud i 
forhold til det indhold kurserne har i dag, 
men der hvor der evt. er overlap skal der 
redigeres.

42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker 1 Tæller som 1 dag på lovpligtig 
efteruddannelse.

45082 Manøvrering, forsikringer og 
færdselsregler

3 Tæller som 1 dag på lovpligtig 
efteruddannelse. UCplus forslår 
at kurset deles i 3 moduler 
således at man kan koble dem 
sammen som man har lyst.

45083 Arbejdsulykker og adfærd i 
nødsituationer  

3 Tæller som 1 dag på lovpligtig 
efteruddannelse.

48488 Skadestop for erhvervschauffører 2 Tæller som 1 dag på lovpligtig 
efteruddannelse. NY.
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Manøvrering, Trafiksikkerhed og Arbejdsmiljø 
for erhvervschauffører  4 dage

3 delmål
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Manøvrering. Del 1/ 1 dag
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori og praktiske øvelser håndtere 
følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller 
erhvervsmæssig personbefordring.

Trafiksikkerhed Del 2/ 1 dag
Deltageren har, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forsikring, 
skadestatistikker, færdselsregler mv., en viden der sætter deltageren i stand til at udvise den 
korrekte sikkerhedsmæssige adfærd der kan medvirke til at begrænse skader på personer, 
gods og kørende materiel.

Arbejdsmiljø Del 3/2 dage
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, ud fra viden om arbejdsulykkestyper på 
transportområdet, hvor store køretøjer er indblandet, ulykkesstatistik samt kendskab til 
menneskelige, materielle og økonomiske følger, foretage forebyggelse af ulykker i 
virksomheden, i eller ved køretøjet, samt ved brug af hjælpeudstyr. Desuden udvise korrekt 
sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, 
herunder give førstehjælp og hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved 
pludselige sygdomme.
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Varebil
Lov vedtaget juni 2018

Bek. i høring – forventet godkendelse 1. november 2018

Igangsættelse 1. januar 2019
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AMU-mål 48850 Grundlæggende kvalifikation 
varebilschauffører 3 dage

AMU-mål 48851 Efteruddannelse 
varebilschauffører 2 dage
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Udbudsrunde/Vejgods 

BU beslutning september 2018 om sammenlægning af :

FKB 2224 Vejgodstransport

FKB 2728 Grundkompetence chauffør gods

til 

FKB 2280 Vejgodstransport



Side 29

Spørgsmål, ideer eller blot invitation til en kop 
kaffe:

Mogens 35 87 87 19

mc@tur.dk
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Lager & terminal

http://www.klinten.dk/forside/
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• Studietur til Oslo – besøge Coop Lager
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Aktuelt for 2019

• Søge UUL Pulje 2019 (FKB Lager og FKB Havn)

• Fokus på højteknologisk udvikling på 
lagerområdet

• Fokus på multiterminaler på havneområdet 
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AMU Uddannelsesgennemgang og positivliste

• 40892, Anvendelse af RFID i lagerarbejdet nedlægges.
• 44770, Stregkoder og håndterminaler (2 dage) deles op i to delmål.
• 45646, Organisation og samarbejde i transporterhvervene (2 dage) 

gemmes i Arkiv.
• 45078, Kundebetjening (Lager, 3 dage), det skal fremgå tydeligere, at 

kurset omhandler betjening på lagerområdet.
• 43393, Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære (3 dage) skal 

bevares.
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Personbefordring

http://www.klinten.dk/forside/
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• FKB’erne der søges sammenlagt er:

• 2722 Specialbefordring af personer

• 2219 Personbefordring med taxi

– Sammenlægges til ny FKB ”Personbefordring med 
mindre køretøjer”.

Ny FKB
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Kurserne der søges sammenlagt er:

• 45288, 3 dage, Billettering og kundeservice
• 45580, 1 dag, Billettering og check af rejsehjemmel
• 46863, 1 dag, Billettering og god kundebetjening

– Sammenlægges til ”Trafikselskabet, kundeservice og 
billettering”, 2 dage, med delmålene:
• Trafikselskabets organisering, kundebetjening, chaufførens 

arbejdsopgaver, 1 dag
• Billettering og kvalitetskrav, 1 dag

Sammenlægning af kurser



Side 37

• 44436, 5 dage, Rutebuskørsel

• 47967, 1 dag, Ren- og vedligehold af busser

– Sammenlægges til ”Rutebuschauffør”, 4 dage, 
med delmålene:

• Rutebuschaufførens arbejdsopgaver, 3 dage

• Ren- og vedligeholdelse af busser, 1 dag

Sammenlægning af kurser



Side 38

48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del 

48617 Ajourføring for rutebuschauffører 

48618 Ajourføring for turistbuschauffører 

48619 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik

40531 Personbefordring med bus

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

45288 Billettering og kundeservice

44436 Rutebuskørsel

47874 Introduktion til offentlig servicetrafik

48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer

42903 Køreteknik ajourføring

45644 Kommunikation og kulturforståelse

44722 Køre- og hviletidsregler

45075 Brug af diagramark og kontrolapparat

46493 Konflikthåndtering

48652 Kvalifikation til personbefordring i mindre køretøjer 

40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik 

6 ugers jobrettet uddannelse
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Grunduddannelse for nye 
buschauffører

40531 Personbefordring med bus 2288 Dette jobrettede kursusforløb indeholder erhvervskørekort til bus samt 
lovpligtig kvalifikationsuddannelse, der giver kompetence som 
buschauffør.

30

Jobrettet grundpakke for nye 
buschauffører 

40531 Personbefordring med bus 2288 Dette jobrettede kursusforløb retter sig mod nye buschauffører. Efter 
endt uddannelse har deltageren opnået erhvervskørekort til bus samt 
lovpligtig kvalifikationsuddannelse. Derudover har deltageren opnået de 
nødvendige kompetencer i billettering og kundeservice, samt i 
rutebuskørsel, som kvalificerer deltageren til at blive ansat som 
rutebuschauffør i et rutebusselskab efter endt uddannelse. 

38

45288 Billettering og kundeservice 2288

44436 Rutebuskørsel 2288

Opkvalificering af buschauffører med 
kørekort D-ep

45288 Billettering og kundeservice 2288 Dette jobrettede kursusforløb henvender sig til jobsøgende 
buschauffører med erhvervskørekort til bus (kørekort D-ep). 
Uddannelsespakken opkvalificerer deltageren i efterspurgte kompetencer 
og indeholder branchecertifikater i offentlig servicetrafik, der giver 
kompetence til at befordre syge, ældre og handicappede pasagerer. 
Deltageren gennemfører endvidere den obligatoriske efteruddannelse, 
som alle chauffører skal gennemgå hvert femte år. 

27

44436 Rutebuskørsel 2288

48616
EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del 

2288

48617
Ajourføring for rutebuschauffører 

2288

47874 Introduktion til offentlig servicetrafik 2288

48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. 2722

48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer 2722

42903 Køreteknik ajourføring 2224

45644 Kommunikation og kulturforståelse 2288

44722 Køre- og hviletidsregler 2224

45075 Brug af diagramark og kontrolapparat 2224

46493 Konflikthåndtering 2735

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører 2224

40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik 2288

Grundpakke for nye 
taxichauffører/chauffører i offentlig 
servcetrafik 

48652 Kvalifikation til personbefordring i mindre køretøjer 2219 Dette jobrettede kursusforløb er for personer, der ønsker at køre taxi-, 
limousine- og/eller offentlig servicekørsel samt sygetransport, og som er i 
besiddelse af kørekort kategori B (almindelig bil), der inden kurset 
påbegyndes er erhvervet for mindst 3 år siden. Deltageren opnår 
endvidere de nødvendige branchecertifikater til at kunne udføre offentlig 
servicetrafik, herunder befordre af syge, ældre og handicappede 
passagerer.  

15

47874 Introduktion til offentlig servicetrafik 2288

48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. 2722

48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer 2722

6 ugers jobrettet uddannelse
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Nyt fra
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De tidligere sendt skemaer ud til skolerne om AMU.NU og IDV-kurser samt 
spørgeskema omkring ønsker til fjernundervisningskurser:

- TUR gennemfører en markedsføringsindsats frem til januar 2019 for AMU.NU. 
Tillige optimeres  søgefaciliteterne på AMU.NU.
Skolerne har derfor nu en unik chance for gratis markedsføring af deres IDV               
kurser.

- Skolerne må meget gerne melde tilbage på det spørgeskema, forlaget har 
sendt ud omkring, hvilke kurser den enkelte skole kan se sig selv udbyde som 
fjernundervisning. Dette så forlaget kan udvikle nogle undervisningsforløb, 
som modsvarer ønsker fra skolerne.

Kontakt forlaget hvis I har spørgsmål til platformen, og hvordan man benytter den.

http://www.klinten.dk/forside/
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Nyt fra 
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Andet af fælles interesse.
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DIALOGMØDER
2019

Torsdag den 28. februar
Torsdag den 23. maj
Torsdag den 19. september


