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Uddannelsesordning for Togklargøringsuddannelsen  

 
 
Udstedelsesdato: 01/07/2008 
 
Udstedt af det faglige udvalg for Togklargøringsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 135 
af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik. 
 
 
Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 6. 
 
 
Til afsnit 1 – Uddannelsens formål og opdeling 
 
Ingen yderlige bemærkninger. 
 

Til afsnit 2 – Uddannelsens varighed og struktur m.v. 
 
Uddannelsens trin 1 inkl. grundforløbet varer i alt 1 år og 6 måneder.  
Uddannelsens trin 2 inkl. grundforløbet varer i alt 3 år.  
 

Eksempel på model for en uddannelses struktur: 

 

Grundforløb  Hovedforløb 

Evt.  
Praktik  

16,5  
Uger  

Prak-
tik  

5,0 
Uger  

Prak-
tik  

4,2  
Uger  

Prak-
tik  

10,8  Prak-
tik  

6  
Uger  

Prak-
tik  

4  
Uger  

Evt.  
Prak-

tik  

Trin 1 som Rangerleder Trin 2 – togklargører med speciale godstog 

 
 

Bundne og valgfri specialefag kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens for-
udsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens eventuelle 
særlige krav til sikkerhedsuddannelse. Skolen tilrettelægger – i den lokale undervisningsplan i sam-
arbejde med det lokale uddannelsesudvalg – placeringen af de enkelte fag på skoleperioderne. 
 
 
 

Særlige forløb og godskrivning  

Der er tre særligt tilrettelagte forløb, hvor eleven får fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag 
af godskrivning:  
- Afkortet forløb  
- Meritmodel – Meritvejen  
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- Særligt tilrettelagte forløb  

Afkortet forløb  
 

Elever, der har haft kørekort, kategori B, i mindst 3 år, og som enten har gennemført et grundforløb 
til en erhvervsuddannelse eller har gennemført mindst 1 år på en anden godkendt ungdomsuddan-
nelse, får godskrevet grundforløbet. Eleven skal dog opfylde det fælles kompetencemål førstehjælp 
og elementær brandbekæmpelse, herunder færdselsrelateret førstehjælp samt det særlige kompeten-
cemål anvendelse af gaffelstabler og gaffeltruck på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå 
prøven til gaffeltruckførercertifikatet kategori B jf. gældende regler.  

 

Eleven kan normalt gennemføre uddannelsen til og med trin 1 på 1 år eller uddannelsen til og med 
trin 2 på 1½ år. 

 

Der er altså tale om afkortning af praktiktiden i uddannelsen, ikke den obligatoriske skoleuddannel-
se, jf. dog § 57 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse.  

 

Det er virksomheden og eleven i fællesskab, der skal vælge denne ordning. Hvis de er enige - og 
eleven opfylder betingelserne - kan uddannelsestiden afkortes uden det faglige udvalgs godkendel-
se.  

Meritmodellen – Meritvejen  

Elever, der er fyldt 25 år og har mindst 4 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, kan op-
tages i særligt tilrettelagte forløb for erfarne, herunder få godskrevet grundforløbet. Eleven skal dog 
opfylde det fælles kompetencemål førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, herunder færdsels-
relateret førstehjælp samt det særlige kompetencemål anvendelse af gaffelstabler og gaffeltruck på 
en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til gaffeltruckførercertifikatet kategori B jf. 
gældende regler. 

 

Eleven kan normalt gennemføre uddannelsen til og med trin 2 på minimum 4 måneder og normalt 
maksimum 12 måneder under forudsætning af, at skoleundervisningen normalt ikke overstiger 12 
uger inkl. den afsluttende skoleperiode med svendeprøven. Der skal normalt være sammenhæng 
mellem varigheden af uddannelsesaftalen og skoleuddannelsen.  

 

Det er virksomheden og eleven i fællesskab, der skal vælge denne ordning. Hvis de er enige - og 
eleven opfylder betingelserne - kan uddannelsestiden afkortes uden det faglige udvalgs godkendel-
se. 

 

Særligt tilrettelagte forløb  
 

Elever, der er fyldt 25 år og har mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, kan 
normalt gennemføre uddannelsens til og med trin 1 på 1 år og uddannelsen til og med trin 2 på 2 år.  

 

Forløbet tilrettelægges som et særligt forløb for hvert hold. Særligt tilrettelagte forløb har som for-
udsætning, at eleverne følges ad gennem hele uddannelsen.  
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Det særligt tilrettelagte forløb kan i særlige tilfælde forlænges, således at det varer 1½ år til og 
med for trin 1 og 2 ½ år til og med trin 2. Det drejer sig om tilfælde, hvor både eleven og virksom-
heden er enige om dette. ang.  
 
 
Til afsnit 3 – Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 
 
Ingen yderlige bemærkninger. 
 
Til afsnit 4 – kompetencemål for hovedforløbet 
 

Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforlø-
bet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra 
pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kom-
binerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 

 

Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddan-
nelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 

 

Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne ud-
dannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supple-
rende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsin-
formation. 
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Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet 
 

Faget bidrager til 
følgende kompe-
tencemål: 
 
Nummereringen af 

kompetencemål 
henviser til numre-

ne i uddannelses-

bekendtgørelsen. 

[Fagnavn]  
 

Præstationsni-
veau for faget 

Vejle-
dende 
tid 

Trin 1 
Rangerle-
der 
 
 

Trin 2 
Togklar-
gører 

 Grundfag    2 uger i 
alt 

8 Fremmedsprog. 
Der vælges mel-
lem Engelsk og 
Tysk 

F 2 uger  X 

      

 Områdefag Præstations-
standard [Be-
gynder, Rutine-
ret, Avanceret] 

 8,4 uger i 
alt 

2,0 uger i 
alt 

1 Færden i spor Begynder 0,2 
uge 

X  

2 Rangerradio Begynder 0,2 
uge 

X  

2 Grunduddannelse 
SR togklargøring 

Begynder 2,8 
uge 

X  

3 Videreuddannelse 
SR togklargøring 

Rutineret 1,4 
uge 

X  

4 Produktkendskab, 
togklargøring 

Rutineret 0,6 
uge 

X  

5 Køreuddannelse 
kategori B 

- 1,6 
uge 

X  

6 Sundhed - tog-
klargøring 

Rutineret 1 uge X  

6 Personlig sikker-
hed og miljø, tog-
klargøring 

Rutineret 0,6 
uge 

X  

9 Branchen i sam-
fundet 

Rutineret 1 uge  X 

17 Internationale 
forhold og bran-
chekendskab 

Rutineret 1 uge  X 

 Specialefag     

 Bundne speciale-
fag 

Præstations-
standard [Be-
gynder, Rutine-
ret, Avanceret] 

  14,8 uger 
i alt 
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 Speciale klargø-
rer til godstog 

    

 5 Køreuddannelse, 
kategori C  

- 1,6 
uge 

 X 

5 Grundlæggende 
kvalifikationsud-
dannelse 

Rutineret 8 uger  X 

10, 12 Kombi-terminal Avanceret 0,4 
uge 

 X 

11, 12 RiD Rutine 0,6 
uge 

 X 

13 TMK Rutine 0,6 
uge 

 X 

12, 14 Kontrol af gods-
vognsmateriel 

Rutine 1,6 
uge 

 X 

12, 15 Læssekontrol, 
togklargøring 

Rutine 0,4 
uge 

 X 

12, 16 Surring godstog Rutine 0,6 
uge 

 X 

1-18 Togklargøring 
(svendeprøvepe-
riode) 

 1 uge  X 

 Valgfri speciale-
fag: 

Præstations-
standard [Be-

gynder, Rutine-

ret, Avanceret, 

Ekspert] 

  1 uge i alt 

5 Energirigtig kør-
sel – 45080 

AMU 0,6 
uge 

 X 

5 Køreteknik og 
manøvrering – 
43961 

AMU 0,4 
uge 

 X 

5 Vedligeholdelse 
af transportmate-
riel – 45112 

AMU 1 uge  X 

7 Grundfaget 
Iværksætteri og 
innovation 

F 1 uge  X 

10 Grundfaget In-
formationstekno-
logi 

F 1 uge  X 

12, 18 Anhugning af 
byrder – 43931 

AMU 1 uge  X 

18 Certifikat uddan-
nelse C for kran-
førere – 43932 

AMU 1,4 
uge 

 X 

12, 18 Lastbilmonteret 
kran certifikat, D 
– 45714 

AMU 2 uger  X 
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 Valgfag   0,8 uge i alt 1,0 uge i 
alt 

 Valgfag, trin 1   X  

 Valgfag, trin 2    X 

 
Elever der er fyldt 21 år og derfor skal have faget ”Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, intensivt kur-
sus” med en varighed på 4 uger i stedet for ”Grundlæggende kvalifikationsuddannelse” med en varighed på 
8 uger skal have undervisning i Grundfaget ”Iværksætteri og innovation” på niveau F samt i Grundfaget ”In-
formationsteknologi” på niveau F. I den resterende undervisningstid på 2 uger, skal eleverne tilbydes ekstra 
tid til øvrige Valgfrie Specialefag og/eller Valgfag.  
 
Tabel 2 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene  
 

Aktiviteten bi-
drager til følgen-
de kompetence-
mål 
 
Nummereringen 

henviser til num-

mereringen af 

kompetencemål i 

uddannelsesbe-

kendtgørelsen 

Praktikmål 
 

Trin 1 
Rangerleder 
 

Trin 2 
Togklargører 

 For alle trin og specialer:   

1, 3 Introduktion til virksomheden og 
dens grundlæggende funktioner 
 

X  

1, 2 Medvirke ved togklargøring X  

4 Praktisk produktkendskab, tog-
klargøring 

X  

1, 3 Praktisk rangerledelse X  

 For speciale Klargører til gods-
tog: 

  

5 Transportrutine  X 

12 Praktisk togklargøring  X 

13 Betjene og køre TMK  X 
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Sagsnr.: 108.534.021 

 
Til afsnit 5 – Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 
 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
 
Til kapitel 6 – Bedømmelse og beviser mv. 

 
Til 6.3 Afsluttende prøve trin 2 
 

Til hjælp og inspiration for arbejdet med svendeprøven har det faglige udvalg (TUR) udarbejdet en 
vejledning, som primært retter sig mod censorerne (skuemestre).  
 
 

 
 
  


