
 

 

 

 

Varighed af uddannelsesaftaler til trin 1 samt trin 1 + 2 forløb 

TUR er blevet gjort opmærksom på, at der er en fejlagtig beskrivelse af varigheden af trin 1 i TURs er-
hvervsuddannelser, som opstået af, at varigheden af de forskellige dele af uddannelsen er fastsat på for-
skellig vis i EUD bekendtgørelsen.  Det følgende eksempel er fra lageruddannelsen, men varighed og struk-
tur er ens for de øvrige uddannelser (bortset fra redderuddannelsen). 

 
Uddannelsens varighed og struktur m.v. 
Uddannelsens trin 1 lagermedhjælper varer 1 år og 6 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen 
i hovedforløbets trin 1 varer 16,6 uger. Uddannelsens trin 2 lageroperatør med speciale varer 1 år og 6 må-
neder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 specialet lager og logistik varer 13,4 uger og varer i spe-
cialet lager og transport 14,4 uger. Uddannelsens trin 3 lager- og terminaldisponent varer 1 år. Skoleunder-
visningen i hovedforløbet til trin 3 varer 15 uger. 
 
Varigheden af trin 1 er således knyttet sammen med varigheden af den enkelte uddannelses grundforløb. 
Siden 2008 er rammerne for grundforløb blevet ændret, således at de skal fremstå som selvstændige enhe-
der i de forskellige uddannelser. Det har betydet, at varigheden af de forskellige grundforløb er afkortet fra 
20 uger til forskellig varighed for de forskellige uddannelser. Konsekvenserne af dette har hverken TUR eller 
skolerne været opmærksomme på. Vi har alle brugt den tidligere regel om, at varigheden af grundforløb 
modsvarer 6 måneders uddannelse. Således har alle trin 1 fået en varighed på 1 år.  
 
I EUD bekendtgørelsen er fastsat nedenstående vejledende varighed for grundforløbene til de forskellige 
transportuddannelser. Denne varighed omsættes til kalendermåneder ud fra følgende: 20 skoleuger i EUD 
svarer normalt til 6 måneder i uddannelse, så 3 1/3 skoleuge svarer derfor til 1 måneds uddannelsestid. Va-
righeden af trin 1 findes derefter som den resterende tid op til 18 måneder.

  
   Skoleuger varighed varighed trin 1 
Havne- og terminaluddannelsen 16,5 uge  5 måneder  13 måneder 
Lager- og terminaluddannelsen  14,5 uge 4½ måned  13½ måned (herunder SKP) 
Lufthavnsuddannelsen,     8,0 uge 2½ måned 15½ måned 
Personbefordringsuddannelsen 10,0 uge 3 måneder 15 måneder 
Redderuddannelsen  15,0 uge 4½ måned Ikke trindelt 
Togklargøringsuddannelsen  16,5 uge 5 måneder 13 måneder 
Vejgodstransportuddannelsen 16,5 uger 5 måneder 13 måneder 
 
 
Ovenstående er der opnået enighed med EUD skolerne om på et møde den 28. august 2012. 



 

 
 

 

 
Varighed af trin 1 + 2 forløb 

Ovenstående ændrede varighed af trin 1 får også indflydelse på de uddannelsesforløb, der afsluttes med 
svendebrev, hele trin 1 + 2 forløb. Trin 2 er nemlig i bekendtgørelsen fastsat til at vare 1 år 6 måneder. 

TUR ønsker at fastholde den samlede varighed for trin 1 + 2 forløb til 2½ år efter grundforløb. Der har ikke 
fra nogen sider været fremført ønske om at forlænge praktiktiden for disse lærlinge. Skolerne er enige med 
TUR i dette. Mange hensyn taler for, at det klart er bedre at kunne fastslå, at uddannelsesaftalen, når den 
indgås efter grundforløbet, har en varighed på 2½ år uanset uddannelse. Næsten ingen uddannelsesaftaler 
på vores område indeholder grundforløb.  

TUR og skolerne er enige om en nem administrativ ordning, således at TUR ikke skal sagsbehandle hver 
enkelt uddannelsesaftale som en dispensationsansøgning om afkortning af praktikdelen. Den formelle bag-
grund for at kunne give denne afkortning rent administrativt finder TUR begrundet i det forhold, at varig-
heden af trin 2 på 1½ år er varigheden af et isoleret uddannelsesforløb. En lærling, der har afsluttet sin 
uddannelse med trin 1 har ret til, på et senere tidspunkt, at udbygge sin uddannelse med trin 2 i en anden 
virksomhed. Dette nye uddannelsesforløb indeholder f.eks. prøvetid og introduktion til virksomheden og 
dens specifikke arbejdsområder. Dette er unødvendigt for de lærlinge der har en samlet uddannelsesaftale, 
hvorfor et system med en automatisk afkortning er rimeligt. 

Spørgsmål omkring ovenstående kan rettes til uddannelseskonsulent Jørgen Jæger via mail jj@tur.dk eller 
telefon: 35 87 87 09.  

 

– TUR 
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