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1565 Lager og terminaluddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

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

Fag fælles for hovedforløb

23006 Ergonomi

Uden niveau

Grundfag

1,0 uger

01-07-2011 til 30-09-2011

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 13-skala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde.

 2 Eleven kan anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøve et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse 

af jobfunktionen.

 3 Eleven kan forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde

 4 Eleven kan begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformning af disse.

23030 Samfundsfag

 F

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

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

synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter.

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

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

miljømæssige aspekter.

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

regulering i det faglige system.

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

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

4665 Edb-lagerstyring - introduktion

Begynder

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 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.
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 2 Faget skal bestås.

4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods

Rutineret

Område-/specialefag

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre seperation og oplagring af farligt gods på lagre og terminaler i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og 

ICAO-TI eller IATA-DGR.

 2 Eleven kan udføre emballering af farligt gods, afmærke emballager og containere med faresedler og udfylde transportdokumenterne samt foretage 

sammenpakning,  håndtering, sammenlæsning og stuvning af farligt gods i henhold til reglerne i den valgte transportform.

 3 Eleven kan definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser.

 4 Eleven kan definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande.

 5 Eleven kan i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og 

forbrændinger.

 6 Eleven kan udføre arbejdet sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt 

sikkerhedskort.

4685 Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed

Rutineret

Område-/specialefag

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

 3 Eleven kan medvirke ved opfyldelse af kunde- og markedskrav ud fra virksomhedens kvalitetsmål, procedurer og instruktioner.

 4 Eleven kan samarbejde om kvalitetsforbedringer inden for egne arbejdsområder ved hjælp af pro-blemløsningsværktøjer og i samarbejde med andre 

afdelinger i virksomheden, herunder informere og kommunikere internt og eksternt.

 5 Eleven kan medvirke ved gennemførelse af kvalitets auditering i forbindelse med certificerede kvali-tetsstyringssystemer efter DS/ISO 9000-serien eller 

andre relevante kvalitetsstyringssystemer.

 6 Eleven får en grundig orientering om kvalitetsstyringssystemer. Herunder standardiserede kravsmodeller efter DS/ISO 9000-serien eller andre relevante 

kvalitetsstyringssystemer, samt med gennemførelse af kvalitets audit inden for kvalitetsstyringssystemer.

4706 Sundhed - lager

Rutineret

Område-/specialefag

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven opnår helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder

 2 Eleven kan redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundhe-den.

 3 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.
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31826 Edb-lagerstyring og produktion

Rutineret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 6 Eleven kan anvende et professionetl integreret edb-lagerstyringssystem, hvori stregkokder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på 

lageret.

 7 Eleven kan arbejde med forskellige funktioner; debitor-/kreditorstyring, køb, salg og lagerstyring.

 8 Eleven kan registerer vare til- og afgange, udskrive plukkesedler, optælle og placere varer, oprette varekartotek, opbygge EAN 13 - EAN 8 stregkoder, samt 

udregne stregkoder ved fejl på cehckciffer.

 9 Eleven kan afgive tilbud, modtage købsordrer, bogføre og udskfrive følgesedler/fakturaer, oprette debitorer/kreditorer, samt foretage lageroptællinger.

 10 Eleven kan anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem til at købe og sælge via netshop, og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret.

 11 Eleven kan oprette styklister, varekartotek, debitorer og kreditorer.

 12 Eleven kan anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotater, foretage lageroptællinger, modtage og udskrive rekvisitioner.

31837 Kundebetjening - lager

Rutineret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan 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.

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

direkte kontakt med kunden.

 3 Faget skal bestås.

31841 Køreuddannelse, kategori B

Uden niveau

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Faget skal bestås

 2 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.
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31843 Lagerøkonomi

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven 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.

 2 Eleven kender faktorer, som indvirker på lagerets økonomi og dermed virksomhedens samlede økonomi.

 3 Eleven kan udregne lagerøkonomiske nøgletal og kan redegøre for betydningen af disse.

31845 Logistik og samarbejde

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan 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.

 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.

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

flaskehalsproblemer.

32893 Enhedslaster

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på en sikker og forsvarlig måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster.

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

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

forbindelse med arbejdsopgaverne.

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

materiel hindres.

 5 Faget skal bestås.
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32895 Time-, sags- og ressourcestyring

Rutineret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan 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.

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

sager.

 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.

32897 Praktisk lager

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan 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.

 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.

 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.

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

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

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

samt plukke, emballere og forsende varer.

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

vareafgange, foretage statusoptælling af lageret.

 8 Eleven kan medvirke i sammenhænge mellem indkøb, produktion og afsætningsmønstre.

 9 Eleven kan i grupper beskrive egne jobfunktioner på lageret.

 10 Faget skal bestås.

4780 Introduktion til virksomheden

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

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

 2 Eleven har et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante arbejdsmiljømæssige forhold.
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 3 Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

4785 Varemodtagelse og vareforsendelse

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre stablings-, stuvnings-, af-, og pålæsningsoopgaver, blandt andet ved hjælp af gaffeltrucks og gaffelstablere.

 2 Eleven kan kontrollere varer, udføre vareemballering og opbygge enhedslaster.

 3 Eleven kan foretage registreringer af varer.

 4 Eleven får kendskab til virksomhedens ekspeditions-, forsendelses- og distributionsfunktioner.

4786 Vareekspedition og kundebetjening

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan optælle, registrere og placere varer.

 2 Eleven kan emballere varer og klargøre disse til forsendelse samt foretage lastsikring.

 3 Eleven kan foretage vareekspedition og yde en korrekt og hensigtsmæssig kundebetjening.

 4 Eleven arbejder med edb-lagerstyring og eventuelt med oplagring og forsendelse af farligt gods.

Fag på specialet Lageroperatør - Lager og logistik

23008 Engelsk

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

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



Udskrevet den 01-08-2011

Side 7 af 85Uddannelsesordning for 1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 5)

1565 Lager og terminaluddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

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

 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

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

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

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

 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget.

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

 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

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

23013 Iværksætteri og innovation

 F

Grundfag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

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

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

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

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

23030 Samfundsfag

 E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

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

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

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

virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

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

internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere.

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

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

grundlæggende niveau.

23041 Tysk

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt og i almindelige situationer fra erhvervslive og dagligliv.

 2 Eleven kan anvende et enkelte sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

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

 4 Eleven kan anven såvel verbal som nonverbale strategier.

 5 Eleven kan dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

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

 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget.

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

 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informatiossøgnign, sprogtræning og tekstproduktion.

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

5651 National og international godstransport

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

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

 6 Eleven kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge.

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

 8 Eleven har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation.

 9 Eleven kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder.

6147 Logistikstyring, organisation og økonomistyring

Avanceret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven har viden om idégrundlagets betydning for virk-somheden, kendskab til organisationsformer, kendskab til virksomhedens organisering, viden om 

ledelses- og sty-ringsformer og viden om opbygning af kommunikations- og informationsgange.

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

viden om samar-bejdsaftaler med leverandører og kendskab til kvalitetssty-ringsprincipper.

 3 Eleven kan medvirke til optimering af kvalitet, service, samarbejde og tjenesteydelser. Eleven har kendskab til eks-ternt og internt salg samt 

forsyningssikkerhed.

 4 Eleven har viden om fordele og ulemper ved forskellige afsætningskalender og distributionsformer.
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 5 Eleven har viden om virksomhedsregnskaber og nøgletal, budgettering og budgetopfølgning og investeringsmodeller.

 6 Eleven kender til omkostningsarter, indtægter og beregning af moms, rabatter og avance.

 7 Eleven har viden om styringssystemer i logistikkæden og konsekvenser ved indførelse af nye arbejdsgange i virk-somheden, 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.

 8  Eleven har kendskab til disponeringsprincipper, lagerregi-strering, anvendelse af metoder til analyse af virksomhe-dens logistik, og kan endvidere planlægge 

og udføre en logistikanalyse.

 9 Faget skal bestås.

6216 Specialet Lager og logistik

Avanceret

Område-/specialefag

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre specialets forskellige jobfunktioner.

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

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

værktøjer.

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i 

samfundet og i branchen.

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger.

31832 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne får eleven indsigt i: 1) erhvervets 

fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer 2) arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og 3) andre særegne 

kulturforhold.

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens praktikvirksomhed og det faglige udvalg.
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32885 Kvalitetsstyring i certificerede virksomheder

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til, og kan efterleve, gældende kvalitetsstyringssystemer i praksis og arbejde kvalitetsmæssigt forsvarligt for derved at medvirke til 

sikring af produktets kvalitet, herunder GMP/GDP/HCCP.

 2 Eleven kan arbejde med GMP-mæssigt forsvarligt og vurdere objektivt på arbejdsrutiner og adfærd sammenholdt med relevante krav og tolkninger i 

lovgrundlaget på baggrund af praktiske øvelser, indeholdende emner som : loklaers indretning, materialevalg, materialeflow, personale, adfærd, påklædning, 

arbejdsrutiner, dokumentation og instruktioner.

 3 Eleven får kendskab til HACCP og GDP-reglerne, samt forståelse for nødvendigheden af at have et kvalitetsstyringssystem til sikring af at 

lagerbetingelserne altid er opfyldt, at kontaminering med eller af andre produkter undgås, at oplagring sker under sikre forhold, et sporingssystem for 

defekte produkter og et effektivt tilbagekaldelsessystem.

 4 Eleven kan identificere, registrere, analysere og løse kvalitetsproblemer i det daglige arbejde ved hjælp af problemløsningsteknikker.

 5 Eleven får forståelse for hvordan kvalitetsstyringssystem er opbygget, og kan medvirke ved inspektion af og opfølgning på en intern audit eller 

selvinspektion i en produktionsvirksomheds logistikkæde.

 6 Eleven får kendskab til spørge/lytte teknik og betydningen af samarbejdet i det daglige arbejde og i den løbende kvalitetsudvikling.

32886 Praktisk kemi i proces

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan orientere sig om de kemikalier og andre materialer, der normalt anvendes i branchen og kan under vejledning, håndtere kemikalier og andre 

materialer i henhold til hygiejniske brugsanvisninger.

 2 Eleven får gennem praktiske øvelser kendskab til organisk kemi, kemiske stoffers opbygning, reaktioner og pH.

 3 Deltageren kan efter instruktion medvirke ved udtagning og analyse af driftsprøver samt vurdere egene målinger i forhold til fastlagte normer.

 4 Eleven kan medvirke ved justering af kemiske og fysiske processer i forhold til målresultaterne og afrapportere udførte prøveudtagninger, analyser og 

justeringer.

32887 Prøveudtagning

Avanceret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven har forståelse for betydningen af at følge gældende regler, herunder regler vedr. dokumentation, registrering, mærkning og personlige værnemidler.

 2 Eleven kan anvende gældende standarder og beskrivelser (standar operations procedures og arbejdspladsbrugsanvisninger) for prøveudtagning i forbindelse 

med modtagelse og forsendelse af råvarer og produkter, herunder kontrol af modtagne varer, kontrol af emballage, soignering af emballage, behandling af 

varer med skadet emballage, transportdokumenter samt særlige bestemmelser vedr. læsning og losning og procedurer i forbindelse med karantæne af varer.
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32888 Affaldshåndtering i produktionen

Avanceret

Område-/specialefag

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven har kendskab til håndtering og behandling af farligt affald i henhold til relevant lovgivning og bestemmelser, herunder interne og eksterne miljøregler, 

kvalitetsstandarder og certificering.

 2 Eleven kan håndtere, sortere, pakke og forsende virksomhedens farlige affald i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, herunder 

anvende korrekte personlige værnemidler og andet relevant udstyr.

32889 Datafangst og ny teknologi

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til nyeste udviklingstendenser inden for datafangst med anvendelse af stregkoder og håndterminaler, herunder systemer og standarder 

i forbindelse med automatisk datafangst/registrering, konsekvenser i forhold til logistiksystemet og konsekvenser i forhold til arbejdets organisering.

32890 Elektromekanisk montage

Avanceret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, på vise statisk el og tage fornødne forholdsregler samt anvende korrekt loddeteknik på almindeligt forekommende komponenter.

 2 Eleven kan identificere de komponeneter, der er omfattet af uddannelsen og værdibestemme modstande og kondensatorer med tolerancer og 

temperaturkoefficienter, håndtere specielle integrerede kredse korrekt og udpege forkert placerede/orienterede komponenter på færdigmonterede print og 

finde frem til de korrekte komponenttyper.

 3 Eleven kan foretage kvalitetskontrol af lodning og montage, med oguden mikroskop, herunder blive bevidst om kunders/myndigheders krav til 

produktkvalitet.

 4 Eleven kan medvirke til udviklingen af et sikkert og godt arbejdsmiljø samt får kendskab til de krav, der stilles til sikkerhed og arbejdsmiljø, vedrørende 

montage, lodning, rensning og reparation af print, herunder kendskab til stærkstrømsreglementet.

 5 Eleven kan håndtere epoxy og isocyanater efter gældende krav.

 6 Eleven kan udføre kontrol og loddearbejde, under mikroskop, på print bestykket med almindeligt forekommende ladede og SMD komponenter.

 7 Eleven kan beregne en 1-faset transformator ved hjælp af edb-program.

 8 Eleven kan vikle magnetspoler i almindelig emaljetråd og bagelakgtråd på en mindre spolemaskine.

 9 Eleven kan kontrollere og spolemodstanden med milli Ohmeter, isolere, samle og teste en transpormater ved hjælp af arbejdsinstruktioner, tegninger og 

nødvendigt håndværktøj, ohmmeter, voltmeter og amperemeter.

 10 Eleven kan under opsyn foretage højspændingsprøvning af transformator med højspændingsprøveapparat.

 11 Eleven kender til tradininelle "leadede" elektronik komponenter, og kan udfføre printmontering og lodning på et gennempleteret print.

 12 Eleven kan montere transformator og print til hinanden i et kabinet ved hjælp af arbejdsinstruktion, monteringstegning, stykliste, diagram og håndværktøjer.

 13 Eleven kan anvende forskellige samenføjningsmetoder som gevind, lodning og crimpning, samt udføre visuel kontrol af apperatet og sluttest ved hjælp af et 

PC-målesystem.
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 14 Eleven kan udfærdige en skriftlig dokumentation.

32891 Pakkeoperatør

Rutineret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på baggrund af sin viden om sikkerhedsregler på arbejdspladsen medvirke ved daglig vedligehold og pasning af produktionsanlæg.

 2 Eleven kan indgå TPM-grupper, ud fra grundlæggende værktøjsundervisning og kendskab til fv TPM-principper.

 3 Eleven kan anvnede PI diagram/rutediagram ved egen oplæring/instruktion på nye produktionsanlæg og kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke 

ved validering af produktionsudstyr ud fra kendsksab til grundbegreberne.

 4 Eleven kan betjene enkle on/off reguleringssløjfer ud fra kendskab til setpunkts- og differensindstillinger.

 5 Eleven kan med baggrund i sin viden om enkle kemiske reaktionsmønstre, efter instruktion arbejde med kemiske stoffer og materialer på en sikkerheds- og 

miljømæssig korrekt måde.

 6 Eleven kan selvstændigt udføre fejlfinding på pneumatiske styringer med en sværhedsgrad med spærrende impulser på cylindre, indeholdende signalgivere, 

tæller og timerfunktioner. Fejlfindingen udføres på baggrund af viden om trykluftanlæg og trykluftkomponenters opbygning og virkemåde, og 

styringsdiagrammer.

 7 Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre fejlfinding på PLC-styrede anlæg med udgangspunkt i 

deres viden om PLC-ens opbygning, programmeringssprog, digitale signaler, timere og tællere.

 8 Eleven kan anvende forskellige emballage- og pakkematerialer og vurdere deres egnethed til opgaven ud fra deres forskellige egenskaber.

 9 Eleven kan skelne mellem forskellige papir, karton, papemballager, vurder efiberretning, foldelinier og opbevaringsforhold. Eleven kender den kemiske 

sammensætning af de mest almindelige plastmaterialer, dens betydning for egenskaber og anvendelse.

 10 Eleven får kendskab til forskellige emballagetypers fordele og ulemper samt miljø påvirkninger.

32892 Produktionsoperatør

Rutineret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på baggrund af sin viden om sikkerhedsregler på arbejdspladsen medvirke ved daglig vedligehold og pasning af produktionsanlæg.

 2 Eleven kan indgå i TPM-grupper, ud fra grundlæggende værktøjsundervisning og kendskab til fx TPM-principper.

 3 Eleven kan anvende PI diagram/rutediagram ve degen oplæring/instruktion på nye produktionsanlæg og kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke 

ved validering af produktionsudstyr ud fra kendskab til grundbegreberne.

 4 Eleven kan betjene enkle on/off reguleringssløjfer ud fra kendskab til setpunkts- og differensindstillinger.

 5 Eleven kan med baggrund i sin viden om enkle kemiske reaktionsmønstre, efter instruktion arbejde med kemiske stoffer og materialer på en sikkerheds- og 

miljømæssig krrekt måde.

 6 Eleven kan selvstændigt udføre fejlfinding på pneumatiske styringer med en sværhedsgrad med spærrende impulser på to cylindre, indeholdende 

signalgivere, tæller og timerfunktioner. Fejlfinding udføres på baggrund af viden om trykluftanlæg og trykluftkomponenters opbygning og virkemåde, og 

styringsdiagrammer.

 7 Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre fejlfinding på PLC-styrede anlæg med udgangspunkt i 

deres viden om PLC-ens opbygning, programmeringssprog, digitale signaler, timere og tællere.

 8 Eleven kan arbejd epå, og udføre fejlfinding på , procesanlæg ud fra kendskab til enkeltkomponenters opbygning, sammenhæng go virkemåde.

 9 Eleven kan anvende udstyret på sikkerhedsmæssig og produktonsmæssig forsvarlig vis og har kendskab til komponenter til bearbejdning af faste og 

flydende stoffer, fx pumper, ventiler, tanke, rør, snegle, elevatorer, bånd, blande, sigt, valse, rive.
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32894 Lastsikring og stuvning af gods

Rutineret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter endt uddannelse og sdvanlig virksomhedsintroduktion, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre 

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

 2 Eleven skal have kendskab til kræfternes indvirkning på lastet gods under transport og det heraf følgende behov for lastsikring, og på denne baggrund kan 

udvælge og anvende korrekte surringsmateriale, samt finde frem til den bedst egnede nedbindingsmåde.

 3 Eleven kan anvende lastbilens/påhængskøretøjets surringsudstyr i form af binderinge, kroge og andre surringsbeslag, i frobindelse med fastgørelsen af 

godset på køretøjet.

 4 Eleven kan identificere de mest almindelige emballageafmærkninger, og på baggrund heraf anvende den korrekte behandlings- og håndteringsmetode af 

forskellige godstyper.

 5 Elleven kan udføre simpleopklodsninger og afstivninger på godstyper, som ud fra sikkerhedsmæssige årsager har behov herfor.

 6 Eleven kan udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale til forskellige godstyper, samt vedligeholde og opbevare surringsgrejet i henhold til 

fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser indenfor området.

 7 Eleven kan læsse og surre køretøjet med forskellige godstyper på en sikker måde, og således at køretøjets tilladte akseltryk og tilladte tootalvægt ikke 

overskrides.

 8 Eleven er i stand til at kunne udfylde nationale og internationale fragtbreve, herunder kunne redegøre for proceduren for evt. modtagelse af skadet gods.

 9 Eleven har kendskab til godsforsikringer og kan redegøre for, hvornår vognmand og chauffør er ansvarlig for godsets beskadigelse, samt hvilke 

foranstaltninger, der skal træffes over for kunden og forsikringsselskabet.

32898 Køreuddannelse, kategori C

Uden niveau

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

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

 2 Faget skal bestås.

33060 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

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

myndighedskrav.

 2 Faget skal bestås.
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40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, Bestået / ikke bestået, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan betjene teleskoplæssere monteret med gafler til løft og transport af forskellige godstyper i.h.t. Arbejdstilsynets regler og kan betjene 

forskellige varianter af både maskiner og udstyr.

 2 Deltageren kan bedømme maskinens manøvreevne (styresystemet) samt tyngdepunkt og stabilitet ved hjælp af maskinens lastdiagram og kan udføre 

arbejdet ud fra viden om hvordan maskinernes stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom samt ved krøjning.

 3 Deltageren kan ud fra viden om de forskellige godstyper optage og afsætte disse samt foretage stabling og kan anvende teleskoplæsseren 

sikkerhedsmæssigt korrekt og under hensyntagen til omgivelserne, til personfærdsel i nærheden af maskinen samt til anvendelse på ikke plant underlag og i 

snævre passager.

 4 Deltageren kan udføre dagligt eftersyn og vedligeholdelse af maskinen samt sikre at lovpligtige eftersyn overholdes både for maskinen og for 

løftemateriellet.

40152 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, Bestået / ikke bestået, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan foretage kranløft med teleskoplæssere, herunder vurdere, planlægge og udføre anhugningsopgaver under hensyntagen til 

tyngdepunktsplacering og korrekt afsætning og sikring af byrden ud fra et stabilitetssynspunkt. Ved hjælp af maskinens lastdiagram kan deltageren 

bedømme maskinens manøvreevne (styresystemer) samt tyngdepunkt og stabilitet og kan udføre beregninger af støttebenstryk.

 2 Deltageren opnår en sådan viden om almindeligt anhugningsgrej, dets mærkning og gældende regler for stropbelastning, sikkerhedsfaktorer, 

kassationsgrænser og opbevaring, at de kan betjene teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved udførelse af kranarbejde.

 3 Deltageren kan endvidere betjene teleskoplæsser med kranfunktion ud fra viden om, hvordan maskinens stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom og 

montering af flyejib, samt ved krøjning.

 4 Deltageren kan vurdere og identificere forskellige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen, herunder tage hensyn til byrdens skarpe kanter, 

skridningseffekt og løse genstande med henblik på sikkerhedsmæssig forsvarlig betjening af maskinen.

 5 Deltageren kan desuden fungere som signalmand og dirigere anhugnings- og transportprocessen ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere 

ved hjælp af radio.

 6 Deltageren kender teleskoplæsserens indretning, det lovpligtige sikkerhedsudstyr og regler for lovpligtigt eftersyn og har kendskab til reglerne for samløft af 

byrder.

40558 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

 2      Eleven:    ·  kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

 3 v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf.

 4  "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse.

 5  og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat¿.

42808 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil

Uden niveau

AMU-mål

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føøf8re køøf8retøøf8jet rationelt med hovedvææe6gt pååe5 sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, fææe6rdsels- og 

miljøøf8sikkerhed, service og logistik mv.

 2  jf. Fææe6rdselsstyrelsens BEK nr.

 3  337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse føøf8rere af køøf8retøøf8jer i vejtransport.

43711 Logistikplanlægning i handelsvirksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan anvende metoder til planlægning af og opfølgning på handelsvirksomhedens interne og eksterne logistikopgaver.

 2 Deltageren kan medvirke til at organisere udførelsen af logistikopgaver samt foretage styring af indkøbs-, disponerings- og kontrolopgaver.

 3 Desuden kan deltageren udvikle og forbedre lagerstyringssystemer og -rutiner.

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

transportformens dokumenter.

 2 Deltageren kan anvende IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke.
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43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

geografien og forløbet i transporten.

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

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

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

radiokommunikation

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

kassati-onsgrænser.

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

43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 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.

43938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/4

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

 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.

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

tværgående aktiviteter.

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

43970 Miljøstyring for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan medvirke ved den operationelle miljøstyring med baggrund i miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt de til enhver tid gældende miljøstandarder, 

DS, EMAS, ISO og AT bekendtgørelser og vejledninger.

 2 Deltageren kan identificere miljø- og arbejdsmiljøbelastninger og bidrage til at minimere en given miljøbelastning ved hjælp af miljøbearbejdningsværktøjer.

 3 På baggrund af viden om principper for bæredygtig udvikling kan deltageren vurdere eget arbejdes indflydelse på globale, regionale og lokale miljøforhold.

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

kundeoplysninger.

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

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

lageroptegnelser kan køres sammen.

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

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

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

skilte, produktblade, prislister eller notater.

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

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

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

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

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

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

til formålet og virksomhedens behov.

44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

præsentations- og informationsmaterialer.

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

44509 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

 5 Deltageren har viden om transport af begrænsede mængder.

 6 Deltagerne har viden om hvilke der gælder ved Multimodal transport.

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

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejlfør en transport begyndes.

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

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

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

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

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

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

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

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

bliver mindst muligt.

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

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

44510 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

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

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

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

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

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

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

hvilken køretype en given mængde må transporteres med.

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

til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

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

ADR-godkendelsesattester.

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

bliver mindst muligt.

44511 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

egenskaber.

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

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

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

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

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

mærkeplader på tankcontainere.

 6 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

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

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

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

bliver mindst muligt.

44512 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

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

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

til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

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

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

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

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

Uden niveau

AMU-mål

1,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

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

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bliver mindst muligt.

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

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

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

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

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

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

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

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

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

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

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

ADR-godkendelsesattester.

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

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

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

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

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

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

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

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

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

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

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

mærkeplader på tankcontainere.

 30 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

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

 32 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45112 Vedligeholdelse af transportmateriel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

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

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om køretøjets eller arbejdsredskabets opbygning og virkemåde, udføre forebyggende 

vedligeholdelse, foretage elementær fejlfinding og udbedre mindre driftsfejl omfattende såvel motor som det elektriske system.

 2 Arbejdet omfatter drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn af køretøj og/eller arbejdsredskab samt korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til de 

gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser.

45121 Terminaltraktor

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, under hen-syn til Færdselslovens krav samt de sikkerhedskrav som gælder for havne- og terminalområdet, 

manøv-rere terminaltraktor med tilkoblet trailer eller termi-nalvogn med svanehals på havne- og terminalområ-der og ombord på skibe, herunder kørsel på 

ramper og under kran og kan ved hjælp af signal-mand/vinkemand stuve trailer og terminalvogn om-bord på skibe med korrekt brug af sikkerhedskæder.

 2 Deltageren kan til - og frakoble redskaber på en sikker og effektiv måde og kan foretage dagligt eftersyn af terminaltraktor efter leverandørens forskrifter 

samt foretage korrekt fejlmelding.

45125 Containerhåndtering

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstæn-digt betjene udstyret sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved montering af tungt ekstra- og hjælpeudstyr 

samt ved kørsel med højt løftet byrde, under anvendelse af lastdiagrammer og med viden om stabilitetsfor-hold.

 2 Deltageren kan fremføre tunge og højt løftede byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt på såvel plant som skrånende køreunderlag, herunder rampe, finde den 

rigtige kørestilling med hensyn til stabilitet samt køre og manøvrere maskinerne under hensyntagen til færdselslovens bestemmelser vedrørende kørsel med 

motorredskab på offentlig vej samt i henhold til in-ternt fastsatte køreregler.

 3 Deltageren kan tage initiativ til at det daglige vedlige-hold udføres på såvel maskinerne som ekstraudstyret under iagttagelse af korrekt fejlmelding.

45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt med henblik på at matche 

omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed.

 2 Deltageren kan opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse med henblik på at matche behovene indenfor eget fagområde.

 3 Deltageren kan h åndtere udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker, tackle situationer, hvor deltageren møder 

modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.

45363 Kunde/leverandørforhold for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 2/2

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

Nr. Målpind

 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

 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.

45364 Etablering af selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 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.

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

grupper.

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

45365 Teambuilding for selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3
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Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 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.

 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.

45366 Kommunikation i teams

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 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.

 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.

 3 Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.

45367 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan gennem kendskab til enkle kompetenceudviklingsmetoder medvirke til sikring af sammenhængen mellem en virksomheds strategiske mål og 

anvendelse af metoder til uddannelsesplanlægning.

 2 Deltageren kan aktivt og i samarbejde med andre medarbejdergrupper indgå i processen omkring sikring af optimale jobbeskrivelser, herunder beskrivelse af 

de arbejdsopgaver og kvalifikationskrav der afdækker den enkelte og en afdelings totale uddannelsesbehov.

 3 Deltageren kan endvidere medvirke ved planlægning af medarbejderudviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanlægning.

45368 Værdibaserede arbejdspladser

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan på baggrund af værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interesenter medvirke til at udvikle, formulere og implementere 

virksomhedens værdier.

 2 Deltageren kan, med henblik på at sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål, agere som værdiagent herunder virke som kultur- 

og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.
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45369 Videndeling og læring for medarbejdere

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, på baggrund af viden om forudsætninger for videndeling og læring, medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i 

forskellige arbejdsmæssige sammenhænge.

 2 Deltageren kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, 

teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forberede udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende 

kvalitetsniveau.

45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren på baggrund af kendskab til totalkvalitet og bevidsthed om kvalitetsomkostninger, vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens 

kva-litetsmålsætninger.

 2 Deltageren kan med baggrund i bevidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet, medvirke til at løse kvalitetsproblemer i 

virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt med såvel interne som eksterne kunder og leverandører.

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

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

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

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

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

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

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

Nr. Målpind

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

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

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

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

45714 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

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

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

45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1   Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de 

relevante branchekoder.

 2  Eleven kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre 

egenkontrol i en aktuel produktion.
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 3  Eleven kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i 

det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.

 4  Eleven kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og 

produktionsovervågning.

 5  Eleven kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer.

 6  Eleven kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer.

 7  Eleven kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

45919 Optimering af intern logistik og service

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan afdække egen virksomheds behov for logistikoptimeringer og på den baggrund foreslå løsninger der skaber værdi for virksomhedens kunder.

 2 Deltageren kan vurdere virksomhedens nuværende distributionsstruktur, og på baggrund af analyser af samme komme med forslag til optimeringer af såvel 

distributions- som lagerstyring.

 3 Deltageren kan desuden, ud fra virksomhedens servicesystemer komme med forslag til værdiskabende serviceydelser (VAS = value added services), der 

bidrager til langstrakte kundeforhold.

45920 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

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

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

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

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

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.
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2250 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og logi

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og logi

4787 Administration og logistik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan - på avanceret niveau - i forbindelse med det daglige arbejde anvende edb-lagerstyring, håndterminaler og stregkoder samt 

kvalitetsstyringssystemer.

 2 Eleven beskæftiges så vidt muligt i cirka 10 dage i virksomhedens administrationsafdeling med ordremodtagelse, ekspedition, ordrebehandling, forsendelse 

og eventuelt planlægningsopgaver.

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

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

4790 Logistikstyring og organisation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan arbejde med indkøb, salg og kundebetjening.

 2 Eleven kan deltage i tilrettelæggelse af virksomhedens lagerstyring med henblik på optimering af logistiksystemet.

 3 Eleven får kendskab til virksomhedens økonomistyring, organisering, kommunikations- og informationsprocedurer.
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2282 Kompmål: Lagerudd., Lageroperatør/Lager & logistik

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan medvirke til indretningen af et lager og udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager under anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler.

 2 Eleven kan medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler.

 3 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde, samt medvirke til at løse 

kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt.

 4 Eleven kan foretage rationel og defensiv kørsel samt beherske grundlæggende færdigheder inden for godshåndtering og lastsikring.

 5 Eleven kan medvirke til forbedringer i virksomhedens lagerøkonomiske forhold på baggrund af viden om virksomhedens samlede økonomi.

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

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

 13 Eleven kan planlægge samt foretage analyse af virksomhedens logistiksystemer på baggrund af deres viden om økonomi, organisation, markedsforhold og 

logistik, samt endvidere medvirke til optimering af kvalitet, service og samarbejde i virksomheden.

 14 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet ergonomi til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssige sammenhæng.

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

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

Valgfag

0,8 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind

Fag på specialet Lageroperatør - Lager og transport

23008 Engelsk

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

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

 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

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

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

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

 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget.

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

 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

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

23013 Iværksætteri og innovation

 F

Grundfag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

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

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

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

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

23014 Informationsteknologi

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

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

IT-værktøjer.

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

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

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

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

konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske.

 6 Eleven kan dokumentere og formidle løsning af IT-relaterede problemstillinger.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

23030 Samfundsfag

 E

Grundfag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

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

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

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

virksomhedernes nationale og internationale udvikling.

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

internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere.

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

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

grundlæggende niveau.

23041 Tysk

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt og i almindelige situationer fra erhvervslive og dagligliv.

 2 Eleven kan anvende et enkelte sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

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

 4 Eleven kan anven såvel verbal som nonverbale strategier.

 5 Eleven kan dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

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

 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget.

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

 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informatiossøgnign, sprogtræning og tekstproduktion.

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

5651 National og international godstransport

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

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

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

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

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

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

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

 6 Eleven kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge.

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

 8 Eleven har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation.

 9 Eleven kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder.

6217 Specialet Lager og transport

Avanceret

Område-/specialefag

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre specialets forskellige jobfunktioner.

6461 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods

Uden niveau

Område-/specialefag

8,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

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

visse førere af køretøjer i vejtransport.

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

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

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

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

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

værktøjer.
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 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i 

samfundet og i branchen.

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger.

31832 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne får eleven indsigt i: 1) erhvervets 

fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer 2) arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og 3) andre særegne 

kulturforhold.

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

32885 Kvalitetsstyring i certificerede virksomheder

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til, og kan efterleve, gældende kvalitetsstyringssystemer i praksis og arbejde kvalitetsmæssigt forsvarligt for derved at medvirke til 

sikring af produktets kvalitet, herunder GMP/GDP/HCCP.

 2 Eleven kan arbejde med GMP-mæssigt forsvarligt og vurdere objektivt på arbejdsrutiner og adfærd sammenholdt med relevante krav og tolkninger i 

lovgrundlaget på baggrund af praktiske øvelser, indeholdende emner som : loklaers indretning, materialevalg, materialeflow, personale, adfærd, påklædning, 

arbejdsrutiner, dokumentation og instruktioner.

 3 Eleven får kendskab til HACCP og GDP-reglerne, samt forståelse for nødvendigheden af at have et kvalitetsstyringssystem til sikring af at 

lagerbetingelserne altid er opfyldt, at kontaminering med eller af andre produkter undgås, at oplagring sker under sikre forhold, et sporingssystem for 

defekte produkter og et effektivt tilbagekaldelsessystem.

 4 Eleven kan identificere, registrere, analysere og løse kvalitetsproblemer i det daglige arbejde ved hjælp af problemløsningsteknikker.

 5 Eleven får forståelse for hvordan kvalitetsstyringssystem er opbygget, og kan medvirke ved inspektion af og opfølgning på en intern audit eller 

selvinspektion i en produktionsvirksomheds logistikkæde.

 6 Eleven får kendskab til spørge/lytte teknik og betydningen af samarbejdet i det daglige arbejde og i den løbende kvalitetsudvikling.

32886 Praktisk kemi i proces

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan orientere sig om de kemikalier og andre materialer, der normalt anvendes i branchen og kan under vejledning, håndtere kemikalier og andre 

materialer i henhold til hygiejniske brugsanvisninger.

 2 Eleven får gennem praktiske øvelser kendskab til organisk kemi, kemiske stoffers opbygning, reaktioner og pH.
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 3 Deltageren kan efter instruktion medvirke ved udtagning og analyse af driftsprøver samt vurdere egene målinger i forhold til fastlagte normer.

 4 Eleven kan medvirke ved justering af kemiske og fysiske processer i forhold til målresultaterne og afrapportere udførte prøveudtagninger, analyser og 

justeringer.

32887 Prøveudtagning

Avanceret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven har forståelse for betydningen af at følge gældende regler, herunder regler vedr. dokumentation, registrering, mærkning og personlige værnemidler.

 2 Eleven kan anvende gældende standarder og beskrivelser (standar operations procedures og arbejdspladsbrugsanvisninger) for prøveudtagning i forbindelse 

med modtagelse og forsendelse af råvarer og produkter, herunder kontrol af modtagne varer, kontrol af emballage, soignering af emballage, behandling af 

varer med skadet emballage, transportdokumenter samt særlige bestemmelser vedr. læsning og losning og procedurer i forbindelse med karantæne af varer.

32888 Affaldshåndtering i produktionen

Avanceret

Område-/specialefag

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven har kendskab til håndtering og behandling af farligt affald i henhold til relevant lovgivning og bestemmelser, herunder interne og eksterne miljøregler, 

kvalitetsstandarder og certificering.

 2 Eleven kan håndtere, sortere, pakke og forsende virksomhedens farlige affald i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, herunder 

anvende korrekte personlige værnemidler og andet relevant udstyr.

32889 Datafangst og ny teknologi

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til nyeste udviklingstendenser inden for datafangst med anvendelse af stregkoder og håndterminaler, herunder systemer og standarder 

i forbindelse med automatisk datafangst/registrering, konsekvenser i forhold til logistiksystemet og konsekvenser i forhold til arbejdets organisering.

32890 Elektromekanisk montage

Avanceret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, på vise statisk el og tage fornødne forholdsregler samt anvende korrekt loddeteknik på almindeligt forekommende komponenter.

 2 Eleven kan identificere de komponeneter, der er omfattet af uddannelsen og værdibestemme modstande og kondensatorer med tolerancer og 

temperaturkoefficienter, håndtere specielle integrerede kredse korrekt og udpege forkert placerede/orienterede komponenter på færdigmonterede print og 

finde frem til de korrekte komponenttyper.

 3 Eleven kan foretage kvalitetskontrol af lodning og montage, med oguden mikroskop, herunder blive bevidst om kunders/myndigheders krav til 

produktkvalitet.

 4 Eleven kan medvirke til udviklingen af et sikkert og godt arbejdsmiljø samt får kendskab til de krav, der stilles til sikkerhed og arbejdsmiljø, vedrørende 

montage, lodning, rensning og reparation af print, herunder kendskab til stærkstrømsreglementet.

 5 Eleven kan håndtere epoxy og isocyanater efter gældende krav.

 6 Eleven kan udføre kontrol og loddearbejde, under mikroskop, på print bestykket med almindeligt forekommende ladede og SMD komponenter.

 7 Eleven kan beregne en 1-faset transformator ved hjælp af edb-program.

 8 Eleven kan vikle magnetspoler i almindelig emaljetråd og bagelakgtråd på en mindre spolemaskine.

 9 Eleven kan kontrollere og spolemodstanden med milli Ohmeter, isolere, samle og teste en transpormater ved hjælp af arbejdsinstruktioner, tegninger og 

nødvendigt håndværktøj, ohmmeter, voltmeter og amperemeter.

 10 Eleven kan under opsyn foretage højspændingsprøvning af transformator med højspændingsprøveapparat.

 11 Eleven kender til tradininelle "leadede" elektronik komponenter, og kan udfføre printmontering og lodning på et gennempleteret print.

 12 Eleven kan montere transformator og print til hinanden i et kabinet ved hjælp af arbejdsinstruktion, monteringstegning, stykliste, diagram og håndværktøjer.

 13 Eleven kan anvende forskellige samenføjningsmetoder som gevind, lodning og crimpning, samt udføre visuel kontrol af apperatet og sluttest ved hjælp af et 

PC-målesystem.

 14 Eleven kan udfærdige en skriftlig dokumentation.

32891 Pakkeoperatør

Rutineret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på baggrund af sin viden om sikkerhedsregler på arbejdspladsen medvirke ved daglig vedligehold og pasning af produktionsanlæg.

 2 Eleven kan indgå TPM-grupper, ud fra grundlæggende værktøjsundervisning og kendskab til fv TPM-principper.

 3 Eleven kan anvnede PI diagram/rutediagram ved egen oplæring/instruktion på nye produktionsanlæg og kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke 

ved validering af produktionsudstyr ud fra kendsksab til grundbegreberne.

 4 Eleven kan betjene enkle on/off reguleringssløjfer ud fra kendskab til setpunkts- og differensindstillinger.

 5 Eleven kan med baggrund i sin viden om enkle kemiske reaktionsmønstre, efter instruktion arbejde med kemiske stoffer og materialer på en sikkerheds- og 

miljømæssig korrekt måde.

 6 Eleven kan selvstændigt udføre fejlfinding på pneumatiske styringer med en sværhedsgrad med spærrende impulser på cylindre, indeholdende signalgivere, 

tæller og timerfunktioner. Fejlfindingen udføres på baggrund af viden om trykluftanlæg og trykluftkomponenters opbygning og virkemåde, og 

styringsdiagrammer.

 7 Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre fejlfinding på PLC-styrede anlæg med udgangspunkt i 

deres viden om PLC-ens opbygning, programmeringssprog, digitale signaler, timere og tællere.

 8 Eleven kan anvende forskellige emballage- og pakkematerialer og vurdere deres egnethed til opgaven ud fra deres forskellige egenskaber.

 9 Eleven kan skelne mellem forskellige papir, karton, papemballager, vurder efiberretning, foldelinier og opbevaringsforhold. Eleven kender den kemiske 

sammensætning af de mest almindelige plastmaterialer, dens betydning for egenskaber og anvendelse.

 10 Eleven får kendskab til forskellige emballagetypers fordele og ulemper samt miljø påvirkninger.

32892 Produktionsoperatør

Rutineret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på baggrund af sin viden om sikkerhedsregler på arbejdspladsen medvirke ved daglig vedligehold og pasning af produktionsanlæg.

 2 Eleven kan indgå i TPM-grupper, ud fra grundlæggende værktøjsundervisning og kendskab til fx TPM-principper.

 3 Eleven kan anvende PI diagram/rutediagram ve degen oplæring/instruktion på nye produktionsanlæg og kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke 

ved validering af produktionsudstyr ud fra kendskab til grundbegreberne.

 4 Eleven kan betjene enkle on/off reguleringssløjfer ud fra kendskab til setpunkts- og differensindstillinger.

 5 Eleven kan med baggrund i sin viden om enkle kemiske reaktionsmønstre, efter instruktion arbejde med kemiske stoffer og materialer på en sikkerheds- og 

miljømæssig krrekt måde.

 6 Eleven kan selvstændigt udføre fejlfinding på pneumatiske styringer med en sværhedsgrad med spærrende impulser på to cylindre, indeholdende 

signalgivere, tæller og timerfunktioner. Fejlfinding udføres på baggrund af viden om trykluftanlæg og trykluftkomponenters opbygning og virkemåde, og 

styringsdiagrammer.

 7 Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre fejlfinding på PLC-styrede anlæg med udgangspunkt i 

deres viden om PLC-ens opbygning, programmeringssprog, digitale signaler, timere og tællere.

 8 Eleven kan arbejd epå, og udføre fejlfinding på , procesanlæg ud fra kendskab til enkeltkomponenters opbygning, sammenhæng go virkemåde.

 9 Eleven kan anvende udstyret på sikkerhedsmæssig og produktonsmæssig forsvarlig vis og har kendskab til komponenter til bearbejdning af faste og 

flydende stoffer, fx pumper, ventiler, tanke, rør, snegle, elevatorer, bånd, blande, sigt, valse, rive.

32898 Køreuddannelse, kategori C

Uden niveau

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

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

 2 Faget skal bestås.

33060 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

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

myndighedskrav.

 2 Faget skal bestås.

38156 National og international godstransport

Uden niveau

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

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

 6 Eleven kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge.

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

 8 Eleven har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation.

 9 Eleven kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder.

40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, Bestået / ikke bestået, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan betjene teleskoplæssere monteret med gafler til løft og transport af forskellige godstyper i.h.t. Arbejdstilsynets regler og kan betjene 

forskellige varianter af både maskiner og udstyr.

 2 Deltageren kan bedømme maskinens manøvreevne (styresystemet) samt tyngdepunkt og stabilitet ved hjælp af maskinens lastdiagram og kan udføre 

arbejdet ud fra viden om hvordan maskinernes stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom samt ved krøjning.

 3 Deltageren kan ud fra viden om de forskellige godstyper optage og afsætte disse samt foretage stabling og kan anvende teleskoplæsseren 

sikkerhedsmæssigt korrekt og under hensyntagen til omgivelserne, til personfærdsel i nærheden af maskinen samt til anvendelse på ikke plant underlag og i 

snævre passager.

 4 Deltageren kan udføre dagligt eftersyn og vedligeholdelse af maskinen samt sikre at lovpligtige eftersyn overholdes både for maskinen og for 

løftemateriellet.

40152 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, Bestået / ikke bestået, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan foretage kranløft med teleskoplæssere, herunder vurdere, planlægge og udføre anhugningsopgaver under hensyntagen til 

tyngdepunktsplacering og korrekt afsætning og sikring af byrden ud fra et stabilitetssynspunkt. Ved hjælp af maskinens lastdiagram kan deltageren 

bedømme maskinens manøvreevne (styresystemer) samt tyngdepunkt og stabilitet og kan udføre beregninger af støttebenstryk.

 2 Deltageren opnår en sådan viden om almindeligt anhugningsgrej, dets mærkning og gældende regler for stropbelastning, sikkerhedsfaktorer, 

kassationsgrænser og opbevaring, at de kan betjene teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved udførelse af kranarbejde.

 3 Deltageren kan endvidere betjene teleskoplæsser med kranfunktion ud fra viden om, hvordan maskinens stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom og 

montering af flyejib, samt ved krøjning.

 4 Deltageren kan vurdere og identificere forskellige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen, herunder tage hensyn til byrdens skarpe kanter, 

skridningseffekt og løse genstande med henblik på sikkerhedsmæssig forsvarlig betjening af maskinen.

 5 Deltageren kan desuden fungere som signalmand og dirigere anhugnings- og transportprocessen ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere 

ved hjælp af radio.

 6 Deltageren kender teleskoplæsserens indretning, det lovpligtige sikkerhedsudstyr og regler for lovpligtigt eftersyn og har kendskab til reglerne for samløft af 

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

40558 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

 3 v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf.

 4  "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse.

 5  og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat¿.

42808 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil

Uden niveau

AMU-mål

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føøf8re køøf8retøøf8jet rationelt med hovedvææe6gt pååe5 sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, fææe6rdsels- og 

miljøøf8sikkerhed, service og logistik mv.

 2  jf. Fææe6rdselsstyrelsens BEK nr.

 3  337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse føøf8rere af køøf8retøøf8jer i vejtransport.

43711 Logistikplanlægning i handelsvirksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan anvende metoder til planlægning af og opfølgning på handelsvirksomhedens interne og eksterne logistikopgaver.

 2 Deltageren kan medvirke til at organisere udførelsen af logistikopgaver samt foretage styring af indkøbs-, disponerings- og kontrolopgaver.

 3 Desuden kan deltageren udvikle og forbedre lagerstyringssystemer og -rutiner.

43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

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

Nr. Målpind

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

transportformens dokumenter.

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

43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

geografien og forløbet i transporten.

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

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

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

radiokommunikation

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

kassati-onsgrænser.

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

43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 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.



Udskrevet den 01-08-2011

Side 42 af 85Uddannelsesordning for 1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 5)

1565 Lager og terminaluddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

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

43938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/4

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

Nr. Målpind

 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.

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

tværgående aktiviteter.

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

43970 Miljøstyring for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan medvirke ved den operationelle miljøstyring med baggrund i miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt de til enhver tid gældende miljøstandarder, 

DS, EMAS, ISO og AT bekendtgørelser og vejledninger.

 2 Deltageren kan identificere miljø- og arbejdsmiljøbelastninger og bidrage til at minimere en given miljøbelastning ved hjælp af miljøbearbejdningsværktøjer.

 3 På baggrund af viden om principper for bæredygtig udvikling kan deltageren vurdere eget arbejdes indflydelse på globale, regionale og lokale miljøforhold.

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

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

Nr. Målpind

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

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

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

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

kundeoplysninger.

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

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

lageroptegnelser kan køres sammen.

 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

skilte, produktblade, prislister eller notater.

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

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

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

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

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

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

til formålet og virksomhedens behov.

44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

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

 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.

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

præsentations- og informationsmaterialer.

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

44509 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

 5 Deltageren har viden om transport af begrænsede mængder.

 6 Deltagerne har viden om hvilke der gælder ved Multimodal transport.

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

farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejlfør en transport begyndes.

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

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

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

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

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

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

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

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

bliver mindst muligt.

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

 16 Deltageren kan optræde hensigtsmæssigt ved passage af tuneller mv. (Forebyggelse og sikkerhed samt tiltag i tilfælde af brand og andre ulykker mv.)
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44510 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

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

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

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

hvilken køretype en given mængde må transporteres med.

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

til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

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

ADR-godkendelsesattester.

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

bliver mindst muligt.

44511 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

egenskaber.

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

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

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

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

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

mærkeplader på tankcontainere.

 6 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

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

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

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

bliver mindst muligt.

44512 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

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

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

og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

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

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

til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

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

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

bliver mindst muligt.

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

Uden niveau

AMU-mål

1,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

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

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bliver mindst muligt.

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

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

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

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

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

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

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

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

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

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

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

ADR-godkendelsesattester.

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

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

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

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

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

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

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

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

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

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

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

mærkeplader på tankcontainere.

 30 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 31 Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

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

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45112 Vedligeholdelse af transportmateriel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om køretøjets eller arbejdsredskabets opbygning og virkemåde, udføre forebyggende 

vedligeholdelse, foretage elementær fejlfinding og udbedre mindre driftsfejl omfattende såvel motor som det elektriske system.

 2 Arbejdet omfatter drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn af køretøj og/eller arbejdsredskab samt korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til de 

gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser.

45121 Terminaltraktor

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, under hen-syn til Færdselslovens krav samt de sikkerhedskrav som gælder for havne- og terminalområdet, 

manøv-rere terminaltraktor med tilkoblet trailer eller termi-nalvogn med svanehals på havne- og terminalområ-der og ombord på skibe, herunder kørsel på 

ramper og under kran og kan ved hjælp af signal-mand/vinkemand stuve trailer og terminalvogn om-bord på skibe med korrekt brug af sikkerhedskæder.

 2 Deltageren kan til - og frakoble redskaber på en sikker og effektiv måde og kan foretage dagligt eftersyn af terminaltraktor efter leverandørens forskrifter 

samt foretage korrekt fejlmelding.

45125 Containerhåndtering

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstæn-digt betjene udstyret sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved montering af tungt ekstra- og hjælpeudstyr 

samt ved kørsel med højt løftet byrde, under anvendelse af lastdiagrammer og med viden om stabilitetsfor-hold.

 2 Deltageren kan fremføre tunge og højt løftede byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt på såvel plant som skrånende køreunderlag, herunder rampe, finde den 

rigtige kørestilling med hensyn til stabilitet samt køre og manøvrere maskinerne under hensyntagen til færdselslovens bestemmelser vedrørende kørsel med 

motorredskab på offentlig vej samt i henhold til in-ternt fastsatte køreregler.

 3 Deltageren kan tage initiativ til at det daglige vedlige-hold udføres på såvel maskinerne som ekstraudstyret under iagttagelse af korrekt fejlmelding.

45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 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
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45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt med henblik på at matche 

omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed.

 2 Deltageren kan opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse med henblik på at matche behovene indenfor eget fagområde.

 3 Deltageren kan h åndtere udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker, tackle situationer, hvor deltageren møder 

modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.

45363 Kunde/leverandørforhold for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 2/2

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

Nr. Målpind

 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

 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.

45364 Etablering af selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 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.

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

grupper.

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

45365 Teambuilding for selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3
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Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 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.

 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.

45366 Kommunikation i teams

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 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.

 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.

 3 Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.

45367 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan gennem kendskab til enkle kompetenceudviklingsmetoder medvirke til sikring af sammenhængen mellem en virksomheds strategiske mål og 

anvendelse af metoder til uddannelsesplanlægning.

 2 Deltageren kan aktivt og i samarbejde med andre medarbejdergrupper indgå i processen omkring sikring af optimale jobbeskrivelser, herunder beskrivelse af 

de arbejdsopgaver og kvalifikationskrav der afdækker den enkelte og en afdelings totale uddannelsesbehov.

 3 Deltageren kan endvidere medvirke ved planlægning af medarbejderudviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanlægning.

45368 Værdibaserede arbejdspladser

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan på baggrund af værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interesenter medvirke til at udvikle, formulere og implementere 

virksomhedens værdier.

 2 Deltageren kan, med henblik på at sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål, agere som værdiagent herunder virke som kultur- 

og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.
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45369 Videndeling og læring for medarbejdere

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, på baggrund af viden om forudsætninger for videndeling og læring, medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i 

forskellige arbejdsmæssige sammenhænge.

 2 Deltageren kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, 

teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forberede udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende 

kvalitetsniveau.

45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren på baggrund af kendskab til totalkvalitet og bevidsthed om kvalitetsomkostninger, vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens 

kva-litetsmålsætninger.

 2 Deltageren kan med baggrund i bevidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet, medvirke til at løse kvalitetsproblemer i 

virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt med såvel interne som eksterne kunder og leverandører.

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

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

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

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

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

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

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

Nr. Målpind

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

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

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

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

45714 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

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

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

45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1   Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de 

relevante branchekoder.

 2  Eleven kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre 

egenkontrol i en aktuel produktion.
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 3  Eleven kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i 

det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.

 4  Eleven kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og 

produktionsovervågning.

 5  Eleven kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer.

 6  Eleven kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer.

 7  Eleven kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

45919 Optimering af intern logistik og service

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan afdække egen virksomheds behov for logistikoptimeringer og på den baggrund foreslå løsninger der skaber værdi for virksomhedens kunder.

 2 Deltageren kan vurdere virksomhedens nuværende distributionsstruktur, og på baggrund af analyser af samme komme med forslag til optimeringer af såvel 

distributions- som lagerstyring.

 3 Deltageren kan desuden, ud fra virksomhedens servicesystemer komme med forslag til værdiskabende serviceydelser (VAS = value added services), der 

bidrager til langstrakte kundeforhold.

45920 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

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

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

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

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

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.
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2251 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og tran

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

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

4787 Administration og logistik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan - på avanceret niveau - i forbindelse med det daglige arbejde anvende edb-lagerstyring, håndterminaler og stregkoder samt 

kvalitetsstyringssystemer.

 2 Eleven beskæftiges så vidt muligt i cirka 10 dage i virksomhedens administrationsafdeling med ordremodtagelse, ekspedition, ordrebehandling, forsendelse 

og eventuelt planlægningsopgaver.

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

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

4788 Transportrutine

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven får rutine i kørsel med varevogn u. 3500 kg og/eller rutine i kørsel med lastvogn o. 3500 kg.

2283 Kompmål: Lagerudd., Lageroperatør/Lager og transp.

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)
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Nr. Målpind

 1 Eleven kan medvirke til indretningen af et lager og udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager under anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler.

 2 Eleven kan medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler.

 3 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde, samt medvirke til at løse 

kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt.

 4 Eleven kan foretage rationel og defensiv kørsel samt beherske grundlæggende færdigheder inden for godshåndtering og lastsikring.

 5 Eleven kan medvirke til forbedringer i virksomhedens lagerøkonomiske forhold på baggrund af viden om virksomhedens samlede økonomi.

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

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

 13 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet ergonomi til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssige sammenhænge.

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

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

Valgfag

0,8 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind

Fag på specialet Lagermedhjælper

23008 Engelsk

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

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

 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

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

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

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

 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget.

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

 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.
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 12 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.

23041 Tysk

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt og i almindelige situationer fra erhvervslive og dagligliv.

 2 Eleven kan anvende et enkelte sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

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

 4 Eleven kan anven såvel verbal som nonverbale strategier.

 5 Eleven kan dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

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

 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget.

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

 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informatiossøgnign, sprogtræning og tekstproduktion.

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

9326 Brancherettet ergonomi

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

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

 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.

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

 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.

2252 Afsl.prv: Lagerudd., Lagermedhjælper

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lagermedhjælper

2285 Kompmål: Lager- og terminaludd., Lagermedhjælper

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan medvirke til indretningen af et lager og udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager under anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler.

 2 Eleven kan medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler.

 3 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde, samt medvirke til at løse 

kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt.

 4 Eleven kan foretage rationel og defensiv kørsel samt beherske grundlæggende færdigheder inden for godshåndtering og lastsikring.

 5 Eleven kan medvirke til forbedringer i virksomhedens lagerøkonomiske forhold på baggrund af viden om virksomhedens samlede økonomi.

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

 10 Eleven opnå en helhedsforståelse af begrebet ergonomi til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssige sammenhæng.

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

 12 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget fremmedsprog, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

Valgfag

0,2 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind

Fag på specialet Lager- og terminaldisponent

23008 Engelsk

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

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

 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

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

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

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

 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget.

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

 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

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

23041 Tysk

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt og i almindelige situationer fra erhvervslive og dagligliv.

 2 Eleven kan anvende et enkelte sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

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

 4 Eleven kan anven såvel verbal som nonverbale strategier.

 5 Eleven kan dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

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

 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget.

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

 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informatiossøgnign, sprogtræning og tekstproduktion.

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

4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven behersker almindelige ledelsesredskaber (situationsbestemt ledelse, forandringsledelse, coaching, konflikthåndtering) og kan formidle et godt 

samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.
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 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til 

denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

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

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

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

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

funktionærloven.

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

Beredskabsstyrelsen mm.

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

styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, anvende denne viden til medarbejderudvikling.

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer.

4749 Kvalitetsstyring og kundeservice

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 2 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse.

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 2 Eleven kan anvende transporttekniske termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale.

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende regneark til transportrelateret matematik, fx renteformler og fremskrivninger, og er sikker i transportrelateret overslagsregning.
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4773 Optimering og udvikling af lagerstyring

Avanceret

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan 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.

5651 National og international godstransport

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

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

 6 Eleven kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge.

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

 8 Eleven har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation.

 9 Eleven kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder.

5660 Afsluttende projekt

Avanceret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan belyse en kompleks transportsituation, proces eller problemstilling, valgt i egen virksomhed og beskrive den med inddragelse af så mange af 

uddannelsens fag som muligt.

 2 Eleven fremlægger og uddyber sit projekt ved en mundtlig eksamen.
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5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Område-/specialefag

2,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 2 Eleven kender de mest anvendte typer af telematik og IT, der anvendes specifikt inden for transportbranchen, som fx satelitkommunikation, 

GPS-systemer, lagerstyringsprogrammer, mv.

 3 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som virksomhedens transportydelser 

indgår i.

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

5662 Branchekendskab

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende sin viden om branchens produkter, markedsforhold og markedsadgang i sit daglige arbejde.

6147 Logistikstyring, organisation og økonomistyring

Avanceret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven har viden om idégrundlagets betydning for virk-somheden, kendskab til organisationsformer, kendskab til virksomhedens organisering, viden om 

ledelses- og sty-ringsformer og viden om opbygning af kommunikations- og informationsgange.

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

viden om samar-bejdsaftaler med leverandører og kendskab til kvalitetssty-ringsprincipper.

 3 Eleven kan medvirke til optimering af kvalitet, service, samarbejde og tjenesteydelser. Eleven har kendskab til eks-ternt og internt salg samt 

forsyningssikkerhed.

 4 Eleven har viden om fordele og ulemper ved forskellige afsætningskalender og distributionsformer.

 5 Eleven har viden om virksomhedsregnskaber og nøgletal, budgettering og budgetopfølgning og investeringsmodeller.

 6 Eleven kender til omkostningsarter, indtægter og beregning af moms, rabatter og avance.

 7 Eleven har viden om styringssystemer i logistikkæden og konsekvenser ved indførelse af nye arbejdsgange i virk-somheden, 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.

 8  Eleven har kendskab til disponeringsprincipper, lagerregi-strering, anvendelse af metoder til analyse af virksomhe-dens logistik, og kan endvidere planlægge 

og udføre en logistikanalyse.

 9 Faget skal bestås.
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31832 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne får eleven indsigt i: 1) erhvervets 

fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer 2) arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og 3) andre særegne 

kulturforhold.

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

32885 Kvalitetsstyring i certificerede virksomheder

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til, og kan efterleve, gældende kvalitetsstyringssystemer i praksis og arbejde kvalitetsmæssigt forsvarligt for derved at medvirke til 

sikring af produktets kvalitet, herunder GMP/GDP/HCCP.

 2 Eleven kan arbejde med GMP-mæssigt forsvarligt og vurdere objektivt på arbejdsrutiner og adfærd sammenholdt med relevante krav og tolkninger i 

lovgrundlaget på baggrund af praktiske øvelser, indeholdende emner som : loklaers indretning, materialevalg, materialeflow, personale, adfærd, påklædning, 

arbejdsrutiner, dokumentation og instruktioner.

 3 Eleven får kendskab til HACCP og GDP-reglerne, samt forståelse for nødvendigheden af at have et kvalitetsstyringssystem til sikring af at 

lagerbetingelserne altid er opfyldt, at kontaminering med eller af andre produkter undgås, at oplagring sker under sikre forhold, et sporingssystem for 

defekte produkter og et effektivt tilbagekaldelsessystem.

 4 Eleven kan identificere, registrere, analysere og løse kvalitetsproblemer i det daglige arbejde ved hjælp af problemløsningsteknikker.

 5 Eleven får forståelse for hvordan kvalitetsstyringssystem er opbygget, og kan medvirke ved inspektion af og opfølgning på en intern audit eller 

selvinspektion i en produktionsvirksomheds logistikkæde.

 6 Eleven får kendskab til spørge/lytte teknik og betydningen af samarbejdet i det daglige arbejde og i den løbende kvalitetsudvikling.

32886 Praktisk kemi i proces

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan orientere sig om de kemikalier og andre materialer, der normalt anvendes i branchen og kan under vejledning, håndtere kemikalier og andre 

materialer i henhold til hygiejniske brugsanvisninger.

 2 Eleven får gennem praktiske øvelser kendskab til organisk kemi, kemiske stoffers opbygning, reaktioner og pH.

 3 Deltageren kan efter instruktion medvirke ved udtagning og analyse af driftsprøver samt vurdere egene målinger i forhold til fastlagte normer.

 4 Eleven kan medvirke ved justering af kemiske og fysiske processer i forhold til målresultaterne og afrapportere udførte prøveudtagninger, analyser og 

justeringer.
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32887 Prøveudtagning

Avanceret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven har forståelse for betydningen af at følge gældende regler, herunder regler vedr. dokumentation, registrering, mærkning og personlige værnemidler.

 2 Eleven kan anvende gældende standarder og beskrivelser (standar operations procedures og arbejdspladsbrugsanvisninger) for prøveudtagning i forbindelse 

med modtagelse og forsendelse af råvarer og produkter, herunder kontrol af modtagne varer, kontrol af emballage, soignering af emballage, behandling af 

varer med skadet emballage, transportdokumenter samt særlige bestemmelser vedr. læsning og losning og procedurer i forbindelse med karantæne af varer.

32888 Affaldshåndtering i produktionen

Avanceret

Område-/specialefag

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven har kendskab til håndtering og behandling af farligt affald i henhold til relevant lovgivning og bestemmelser, herunder interne og eksterne miljøregler, 

kvalitetsstandarder og certificering.

 2 Eleven kan håndtere, sortere, pakke og forsende virksomhedens farlige affald i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, herunder 

anvende korrekte personlige værnemidler og andet relevant udstyr.

32889 Datafangst og ny teknologi

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven får kendskab til nyeste udviklingstendenser inden for datafangst med anvendelse af stregkoder og håndterminaler, herunder systemer og standarder 

i forbindelse med automatisk datafangst/registrering, konsekvenser i forhold til logistiksystemet og konsekvenser i forhold til arbejdets organisering.

32890 Elektromekanisk montage

Avanceret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind
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 1 Eleven kan, på vise statisk el og tage fornødne forholdsregler samt anvende korrekt loddeteknik på almindeligt forekommende komponenter.

 2 Eleven kan identificere de komponeneter, der er omfattet af uddannelsen og værdibestemme modstande og kondensatorer med tolerancer og 

temperaturkoefficienter, håndtere specielle integrerede kredse korrekt og udpege forkert placerede/orienterede komponenter på færdigmonterede print og 

finde frem til de korrekte komponenttyper.

 3 Eleven kan foretage kvalitetskontrol af lodning og montage, med oguden mikroskop, herunder blive bevidst om kunders/myndigheders krav til 

produktkvalitet.

 4 Eleven kan medvirke til udviklingen af et sikkert og godt arbejdsmiljø samt får kendskab til de krav, der stilles til sikkerhed og arbejdsmiljø, vedrørende 

montage, lodning, rensning og reparation af print, herunder kendskab til stærkstrømsreglementet.

 5 Eleven kan håndtere epoxy og isocyanater efter gældende krav.

 6 Eleven kan udføre kontrol og loddearbejde, under mikroskop, på print bestykket med almindeligt forekommende ladede og SMD komponenter.

 7 Eleven kan beregne en 1-faset transformator ved hjælp af edb-program.

 8 Eleven kan vikle magnetspoler i almindelig emaljetråd og bagelakgtråd på en mindre spolemaskine.

 9 Eleven kan kontrollere og spolemodstanden med milli Ohmeter, isolere, samle og teste en transpormater ved hjælp af arbejdsinstruktioner, tegninger og 

nødvendigt håndværktøj, ohmmeter, voltmeter og amperemeter.

 10 Eleven kan under opsyn foretage højspændingsprøvning af transformator med højspændingsprøveapparat.

 11 Eleven kender til tradininelle "leadede" elektronik komponenter, og kan udfføre printmontering og lodning på et gennempleteret print.

 12 Eleven kan montere transformator og print til hinanden i et kabinet ved hjælp af arbejdsinstruktion, monteringstegning, stykliste, diagram og håndværktøjer.

 13 Eleven kan anvende forskellige samenføjningsmetoder som gevind, lodning og crimpning, samt udføre visuel kontrol af apperatet og sluttest ved hjælp af et 

PC-målesystem.

 14 Eleven kan udfærdige en skriftlig dokumentation.

32891 Pakkeoperatør

Rutineret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på baggrund af sin viden om sikkerhedsregler på arbejdspladsen medvirke ved daglig vedligehold og pasning af produktionsanlæg.

 2 Eleven kan indgå TPM-grupper, ud fra grundlæggende værktøjsundervisning og kendskab til fv TPM-principper.

 3 Eleven kan anvnede PI diagram/rutediagram ved egen oplæring/instruktion på nye produktionsanlæg og kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke 

ved validering af produktionsudstyr ud fra kendsksab til grundbegreberne.

 4 Eleven kan betjene enkle on/off reguleringssløjfer ud fra kendskab til setpunkts- og differensindstillinger.

 5 Eleven kan med baggrund i sin viden om enkle kemiske reaktionsmønstre, efter instruktion arbejde med kemiske stoffer og materialer på en sikkerheds- og 

miljømæssig korrekt måde.

 6 Eleven kan selvstændigt udføre fejlfinding på pneumatiske styringer med en sværhedsgrad med spærrende impulser på cylindre, indeholdende signalgivere, 

tæller og timerfunktioner. Fejlfindingen udføres på baggrund af viden om trykluftanlæg og trykluftkomponenters opbygning og virkemåde, og 

styringsdiagrammer.

 7 Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre fejlfinding på PLC-styrede anlæg med udgangspunkt i 

deres viden om PLC-ens opbygning, programmeringssprog, digitale signaler, timere og tællere.

 8 Eleven kan anvende forskellige emballage- og pakkematerialer og vurdere deres egnethed til opgaven ud fra deres forskellige egenskaber.

 9 Eleven kan skelne mellem forskellige papir, karton, papemballager, vurder efiberretning, foldelinier og opbevaringsforhold. Eleven kender den kemiske 

sammensætning af de mest almindelige plastmaterialer, dens betydning for egenskaber og anvendelse.

 10 Eleven får kendskab til forskellige emballagetypers fordele og ulemper samt miljø påvirkninger.

32892 Produktionsoperatør

Rutineret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på baggrund af sin viden om sikkerhedsregler på arbejdspladsen medvirke ved daglig vedligehold og pasning af produktionsanlæg.
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 2 Eleven kan indgå i TPM-grupper, ud fra grundlæggende værktøjsundervisning og kendskab til fx TPM-principper.

 3 Eleven kan anvende PI diagram/rutediagram ve degen oplæring/instruktion på nye produktionsanlæg og kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke 

ved validering af produktionsudstyr ud fra kendskab til grundbegreberne.

 4 Eleven kan betjene enkle on/off reguleringssløjfer ud fra kendskab til setpunkts- og differensindstillinger.

 5 Eleven kan med baggrund i sin viden om enkle kemiske reaktionsmønstre, efter instruktion arbejde med kemiske stoffer og materialer på en sikkerheds- og 

miljømæssig krrekt måde.

 6 Eleven kan selvstændigt udføre fejlfinding på pneumatiske styringer med en sværhedsgrad med spærrende impulser på to cylindre, indeholdende 

signalgivere, tæller og timerfunktioner. Fejlfinding udføres på baggrund af viden om trykluftanlæg og trykluftkomponenters opbygning og virkemåde, og 

styringsdiagrammer.

 7 Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre fejlfinding på PLC-styrede anlæg med udgangspunkt i 

deres viden om PLC-ens opbygning, programmeringssprog, digitale signaler, timere og tællere.

 8 Eleven kan arbejd epå, og udføre fejlfinding på , procesanlæg ud fra kendskab til enkeltkomponenters opbygning, sammenhæng go virkemåde.

 9 Eleven kan anvende udstyret på sikkerhedsmæssig og produktonsmæssig forsvarlig vis og har kendskab til komponenter til bearbejdning af faste og 

flydende stoffer, fx pumper, ventiler, tanke, rør, snegle, elevatorer, bånd, blande, sigt, valse, rive.

32894 Lastsikring og stuvning af gods

Rutineret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Eleven kan efter endt uddannelse og sdvanlig virksomhedsintroduktion, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre 

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

 2 Eleven skal have kendskab til kræfternes indvirkning på lastet gods under transport og det heraf følgende behov for lastsikring, og på denne baggrund kan 

udvælge og anvende korrekte surringsmateriale, samt finde frem til den bedst egnede nedbindingsmåde.

 3 Eleven kan anvende lastbilens/påhængskøretøjets surringsudstyr i form af binderinge, kroge og andre surringsbeslag, i frobindelse med fastgørelsen af 

godset på køretøjet.

 4 Eleven kan identificere de mest almindelige emballageafmærkninger, og på baggrund heraf anvende den korrekte behandlings- og håndteringsmetode af 

forskellige godstyper.

 5 Elleven kan udføre simpleopklodsninger og afstivninger på godstyper, som ud fra sikkerhedsmæssige årsager har behov herfor.

 6 Eleven kan udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale til forskellige godstyper, samt vedligeholde og opbevare surringsgrejet i henhold til 

fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser indenfor området.

 7 Eleven kan læsse og surre køretøjet med forskellige godstyper på en sikker måde, og således at køretøjets tilladte akseltryk og tilladte tootalvægt ikke 

overskrides.

 8 Eleven er i stand til at kunne udfylde nationale og internationale fragtbreve, herunder kunne redegøre for proceduren for evt. modtagelse af skadet gods.

 9 Eleven har kendskab til godsforsikringer og kan redegøre for, hvornår vognmand og chauffør er ansvarlig for godsets beskadigelse, samt hvilke 

foranstaltninger, der skal træffes over for kunden og forsikringsselskabet.

32898 Køreuddannelse, kategori C

Uden niveau

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

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

 2 Faget skal bestås.
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33050 Kørekort C/E

Uden niveau

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

myndighedskrav.

 2 Faget skal bestås.

40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, Bestået / ikke bestået, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan betjene teleskoplæssere monteret med gafler til løft og transport af forskellige godstyper i.h.t. Arbejdstilsynets regler og kan betjene 

forskellige varianter af både maskiner og udstyr.

 2 Deltageren kan bedømme maskinens manøvreevne (styresystemet) samt tyngdepunkt og stabilitet ved hjælp af maskinens lastdiagram og kan udføre 

arbejdet ud fra viden om hvordan maskinernes stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom samt ved krøjning.

 3 Deltageren kan ud fra viden om de forskellige godstyper optage og afsætte disse samt foretage stabling og kan anvende teleskoplæsseren 

sikkerhedsmæssigt korrekt og under hensyntagen til omgivelserne, til personfærdsel i nærheden af maskinen samt til anvendelse på ikke plant underlag og i 

snævre passager.

 4 Deltageren kan udføre dagligt eftersyn og vedligeholdelse af maskinen samt sikre at lovpligtige eftersyn overholdes både for maskinen og for 

løftemateriellet.

40152 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, Bestået / ikke bestået, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan foretage kranløft med teleskoplæssere, herunder vurdere, planlægge og udføre anhugningsopgaver under hensyntagen til 

tyngdepunktsplacering og korrekt afsætning og sikring af byrden ud fra et stabilitetssynspunkt. Ved hjælp af maskinens lastdiagram kan deltageren 

bedømme maskinens manøvreevne (styresystemer) samt tyngdepunkt og stabilitet og kan udføre beregninger af støttebenstryk.

 2 Deltageren opnår en sådan viden om almindeligt anhugningsgrej, dets mærkning og gældende regler for stropbelastning, sikkerhedsfaktorer, 

kassationsgrænser og opbevaring, at de kan betjene teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved udførelse af kranarbejde.

 3 Deltageren kan endvidere betjene teleskoplæsser med kranfunktion ud fra viden om, hvordan maskinens stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom og 

montering af flyejib, samt ved krøjning.

 4 Deltageren kan vurdere og identificere forskellige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen, herunder tage hensyn til byrdens skarpe kanter, 

skridningseffekt og løse genstande med henblik på sikkerhedsmæssig forsvarlig betjening af maskinen.

 5 Deltageren kan desuden fungere som signalmand og dirigere anhugnings- og transportprocessen ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere 

ved hjælp af radio.
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 6 Deltageren kender teleskoplæsserens indretning, det lovpligtige sikkerhedsudstyr og regler for lovpligtigt eftersyn og har kendskab til reglerne for samløft af 

byrder.

40558 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

 3 v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf.

 4  "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse.

 5  og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat¿.

42426 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat.

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Der ligges særligt vægt på, at deltageren kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktione, opbevaring og salg af mad, herunder de 

relvante branchekoder.

 2 Deltageren kan anvende principperne i risiko analyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågnignsprocedurer, ligesom de kan udføre 

egenkontrol i en aktuel produktion.

 3 Deltageren kender til mikroorganismers forekomst, vækst og dubredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i 

det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.

 4 Deltageren kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og 

produktionsovervågnign. Deltageren kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af 

fødevarer.

 5 Deltageren kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer.

 6 Deltageren kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder smt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

43711 Logistikplanlægning i handelsvirksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan anvende metoder til planlægning af og opfølgning på handelsvirksomhedens interne og eksterne logistikopgaver.

 2 Deltageren kan medvirke til at organisere udførelsen af logistikopgaver samt foretage styring af indkøbs-, disponerings- og kontrolopgaver.

 3 Desuden kan deltageren udvikle og forbedre lagerstyringssystemer og -rutiner.
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43842 Planlægning og gennemførelse af transportforløb

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

transportformens dokumenter.

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

43843 Logistik i spedition og shipping

Uden niveau

AMU-mål

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

geografien og forløbet i transporten.

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

43931 Anhugning af byrder

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

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

radiokommunikation

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

kassati-onsgrænser.

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

43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3
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Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 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.

43938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/4

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

Nr. Målpind

 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.

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

tværgående aktiviteter.

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

43970 Miljøstyring for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan medvirke ved den operationelle miljøstyring med baggrund i miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt de til enhver tid gældende miljøstandarder, 

DS, EMAS, ISO og AT bekendtgørelser og vejledninger.

 2 Deltageren kan identificere miljø- og arbejdsmiljøbelastninger og bidrage til at minimere en given miljøbelastning ved hjælp af miljøbearbejdningsværktøjer.

 3 På baggrund af viden om principper for bæredygtig udvikling kan deltageren vurdere eget arbejdes indflydelse på globale, regionale og lokale miljøforhold.
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44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

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

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

kundeoplysninger.

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

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

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

lageroptegnelser kan køres sammen.

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

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

skilte, produktblade, prislister eller notater.

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

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

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

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

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

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

til formålet og virksomhedens behov.
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44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

 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.

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

præsentations- og informationsmaterialer.

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

44480 Grundlæggende kvalifikationsbevis - lastbil

Uden niveau

AMU-mål

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, gennem teori om chaufførfaglige emner, føre køretøjet rationelt og udføre alle chaufførens arbejdsfunktioner, med hovedvægt på sikkerhed, 

anvendelse af reglerne, sundhed, færdselssikkerhed, miljøsikkerhed, service og logistik jf. "Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2003/59/EF af 15. jui 

2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad 

vej".

 2 Deltageren kan foretage elementær fejlfinding, udbedre mindre driftsfejl samt gennemføre planlægning af hensigtsmæssig transportrute.

 3 Der opnås hvidt kvalifikationsbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1068 af 1. december 2000 om uddannelse af visse førere i vejtransport § 3, 

stkl. 1

44510 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2
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Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

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

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

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

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

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

hvilken køretype en given mængde må transporteres med.

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

til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

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

ADR-godkendelsesattester.

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

bliver mindst muligt.

44511 ADR Specialiseringskursus - Tank

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

egenskaber.

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

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

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

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

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

mærkeplader på tankcontainere.

 6 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

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

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

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

bliver mindst muligt.

44512 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

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

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

til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

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

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

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

Uden niveau

AMU-mål

1,1 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

 4 Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

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

 6 Deltageren har opnået viden om transport af begrænsede mængder.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bliver mindst muligt.

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

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

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

opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

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

og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

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

hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

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

til klasse 1 på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

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

ADR-godkendelsesattester.

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

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

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

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

hørende til klasse 7 på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

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

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

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

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

tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

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

mærkeplader på tankcontainere.

 30 Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

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

 32 Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.
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44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

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

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

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45112 Vedligeholdelse af transportmateriel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind
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 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om køretøjets eller arbejdsredskabets opbygning og virkemåde, udføre forebyggende 

vedligeholdelse, foretage elementær fejlfinding og udbedre mindre driftsfejl omfattende såvel motor som det elektriske system.

 2 Arbejdet omfatter drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn af køretøj og/eller arbejdsredskab samt korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til de 

gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser.

45120 Havnen som arbejdsplads

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, udføre forskellige arbejdsprocesser på havneområdet, her-under anvende almindeligt forekommende tekniske 

hjælpemidler til opbygning og sikring af pallebase-rede enheder, afmærkning og separation af farligt gods, og udføre anhugning ved løftearbejde ud fra 

gældende sikkerhedsregler.

 2 Deltageren kan arbejde i et sikkert arbejdsmiljø på hav-neområdet og kan færdes sikkerhedsmæssigt for-svarligt på havnens område under hensyn til 

interne sikkerhedsregler, samt kan foretage tegngivning til førere af havnemaskiner.

45121 Terminaltraktor

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, under hen-syn til Færdselslovens krav samt de sikkerhedskrav som gælder for havne- og terminalområdet, 

manøv-rere terminaltraktor med tilkoblet trailer eller termi-nalvogn med svanehals på havne- og terminalområ-der og ombord på skibe, herunder kørsel på 

ramper og under kran og kan ved hjælp af signal-mand/vinkemand stuve trailer og terminalvogn om-bord på skibe med korrekt brug af sikkerhedskæder.

 2 Deltageren kan til - og frakoble redskaber på en sikker og effektiv måde og kan foretage dagligt eftersyn af terminaltraktor efter leverandørens forskrifter 

samt foretage korrekt fejlmelding.

45125 Containerhåndtering

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstæn-digt betjene udstyret sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved montering af tungt ekstra- og hjælpeudstyr 

samt ved kørsel med højt løftet byrde, under anvendelse af lastdiagrammer og med viden om stabilitetsfor-hold.

 2 Deltageren kan fremføre tunge og højt løftede byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt på såvel plant som skrånende køreunderlag, herunder rampe, finde den 

rigtige kørestilling med hensyn til stabilitet samt køre og manøvrere maskinerne under hensyntagen til færdselslovens bestemmelser vedrørende kørsel med 

motorredskab på offentlig vej samt i henhold til in-ternt fastsatte køreregler.

 3 Deltageren kan tage initiativ til at det daglige vedlige-hold udføres på såvel maskinerne som ekstraudstyret under iagttagelse af korrekt fejlmelding.
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45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

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

Nr. Målpind

 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

45265 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan 

skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmæssige konflikter. Er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet, samt 

opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

45349 Luge- og winchmand

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på en sik-kerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde og i forhold til arbejdsmiljøloven, fungere som luge- 

og signalmand samt betjene og dirigere forskellige skibstypers hejsemidler ved lastning og losning af gods. Arbejdet, som foregår i samarbejde med andre, 

omfatter desuden signalgivning efter gældende reg-ler i forbindelse med dirigering af arbejdsprocesser-ne.

45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt med henblik på at matche 

omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed.
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 2 Deltageren kan opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse med henblik på at matche behovene indenfor eget fagområde.

 3 Deltageren kan h åndtere udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker, tackle situationer, hvor deltageren møder 

modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.

45363 Kunde/leverandørforhold for operatører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 2/2

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

Nr. Målpind

 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

 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.

45364 Etablering af selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 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.

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

grupper.

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

45365 Teambuilding for selvstyrende grupper

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 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.

 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.
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45366 Kommunikation i teams

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 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.

 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.

 3 Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.

45367 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere

Uden niveau

AMU-mål

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan gennem kendskab til enkle kompetenceudviklingsmetoder medvirke til sikring af sammenhængen mellem en virksomheds strategiske mål og 

anvendelse af metoder til uddannelsesplanlægning.

 2 Deltageren kan aktivt og i samarbejde med andre medarbejdergrupper indgå i processen omkring sikring af optimale jobbeskrivelser, herunder beskrivelse af 

de arbejdsopgaver og kvalifikationskrav der afdækker den enkelte og en afdelings totale uddannelsesbehov.

 3 Deltageren kan endvidere medvirke ved planlægning af medarbejderudviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanlægning.

45368 Værdibaserede arbejdspladser

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan på baggrund af værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interesenter medvirke til at udvikle, formulere og implementere 

virksomhedens værdier.

 2 Deltageren kan, med henblik på at sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål, agere som værdiagent herunder virke som kultur- 

og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

45369 Videndeling og læring for medarbejdere

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, på baggrund af viden om forudsætninger for videndeling og læring, medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i 

forskellige arbejdsmæssige sammenhænge.

 2 Deltageren kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, 

teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forberede udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende 

kvalitetsniveau.

45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren på baggrund af kendskab til totalkvalitet og bevidsthed om kvalitetsomkostninger, vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens 

kva-litetsmålsætninger.

 2 Deltageren kan med baggrund i bevidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet, medvirke til at løse kvalitetsproblemer i 

virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt med såvel interne som eksterne kunder og leverandører.

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

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

Nr. Målpind

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

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

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

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

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

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

Nr. Målpind

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

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

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

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

45714 Lastbilmonteret kran, certifikat D

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

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

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

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

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

45919 Optimering af intern logistik og service

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan afdække egen virksomheds behov for logistikoptimeringer og på den baggrund foreslå løsninger der skaber værdi for virksomhedens kunder.

 2 Deltageren kan vurdere virksomhedens nuværende distributionsstruktur, og på baggrund af analyser af samme komme med forslag til optimeringer af såvel 

distributions- som lagerstyring.

 3 Deltageren kan desuden, ud fra virksomhedens servicesystemer komme med forslag til værdiskabende serviceydelser (VAS = value added services), der 

bidrager til langstrakte kundeforhold.
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45920 Styring af logistikopgaver med 3. part

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

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

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

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

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

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

Nr. Målpind

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

4793 Benytte systemer til styring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven benytter systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel i sit daglige arbejde i virksomheden

4795 Daglig ledelse og drift

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

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

 1 Eleven 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.

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

denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

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

 4 Eleven kan anvende sin viden til medarbejderudvikling.

 5 Eleven kan deltage i arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssitu-ationer og tilhørende registreringssystemer.

4796 Kundeservice og forhandlingsteknik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven benytter god kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden.

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

4797 Kvalitetsstyring og procesoptimering

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven deltager i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følger op på disse.

 2 Eleven deltager i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden.

2286 Kompmål: Lagerudd., Lager- og terminaldisponent

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan medvirke til indretningen af et lager og udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager under anvendelse af relevante tekniske 

hjælpemidler.

 2 Eleven kan medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler.

 3 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde, samt medvirke til at løse 

kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt.

 4 Eleven kan foretage rationel og defensiv kørsel samt beherske grundlæggende færdigheder inden for godshåndtering og lastsikring.

 5 Eleven kan medvirke til forbedringer i virksomhedens lagerøkonomiske forhold på baggrund af viden om virksomhedens samlede økonomi.
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 6 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng.

 10 Eleven kan benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af deres kendskab til logistik.

 11 Eleven kan forestå daglig drift og disponering, og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt 

og horisontalt i virksomheden.

 12 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.

 13 Eleven kan anvende kendskab til arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i deres daglige disponering.

 14 Eleven kan anvende redskaber til at fremme kompetenceudvikling.

 15 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer.

 16 Eleven kan beherske kundeservice og forhandlingsteknik.

 17 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse.

 18 Eleven kan beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, bl.a. med henblik på videreuddannelse.

 19 Eleven kan optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange, set ud fra et helhedssyn.

 20 Eleven kan anvende deres viden om branchens produkter og markedsforhold i deres daglige arbejde.

 21 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet ergonomi til brug for aktuelle arbejdsormåder i erhvervsmæssige sammenhænge.

Valgfag

0,8 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind


