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AMU

DIALOGMØDE

AMU dialogmøde den 21. oktober 2015, 
hos TUR



Side 2



Side 3

Sidste nyt fra TUR

Generelle problemstillinger
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• Faglæreruddannelser i 2016
• Afkortning af certifikatkurser (LML)
• Ansøgninger til ULL 2016

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

2016
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Fornyelse af kørelærergodkendelse (lovkrav pr. 2016) (godskrivning ?????) 

Modulvogntog - Regler, Teori og praktisk inkl. Link og Dolly 

Administrativ konference 
Konference om ny EUD, RKV og svendeprøvevejledninger - for Lager, Gods, 
Bus  

Mødeledelse og mødedeltagelse 

Faglærerens dilemmaer  

Kvalitetsstyring og produktivitet 

ERFA i obl. efteruddannelse Gods og bus - Nye måder at undervise på  

Fornyelse af kørelærergodkendelse (lovkrav pr. 2016) (godskrivning ?????) 

Opdatering køre-hviletider for nørder (godskrivning ????) 
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Kurser under planlægning - hvor TUR følger op:  

 

Trafiksikkerhed i den obligatoriske efteruddannelse  

Arbejdsmiljø - ny uddannelse  

Ny teknologi i moderne turistbusser inkl. virksomhedsbesøg 

Mentoruddannelse (oplæring af transportlærlinge) 

Temperaturfølsomt gods  

BAB ERFA 

Kørsel med forskellige passagergrupper (direktiv 2.3, og EUD Kollektiv og Turist) 

ADR Brand og førstehjælp 

Farligt gods sikkerhedsrådgiver NYE 

Farligt gods sikkerhedsrådgiver REP 
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Individuel 

kompetencevurdering 

(IKV) og afkortning af 

certifikat-

uddannelser?
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Fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige 
uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011 med senere ændringer):

§ 21. Uddannelserne i denne bekendtgørelse gennemføres efter lovgivningen om 
arbejdsmarkedsuddannelser og om erhvervsuddannelser.

§ 23. Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter omfanget af kravene til prøven for 
de enkelte certifikattyper.

§ 28. Ved mulighed for individuel kompetencevurdering finder Ministeriet for Børn 
og Undervisnings regler om individuel kompetencevurdering anvendelse, jf. lov om 
arbejdsmarkedsuddannelser eller i henhold til reglerne i 
erhvervsuddannelseslovgivningen. Dette gælder dog ikke for eventuelle prøve-
eller eksamenskrav for udstedelse af uddannelsesbevis eller certifikat.
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TURs sekretariat gennemførte i 2010 en 
undersøgelse af muligheder for større 
fleksibilitet (i forhold til varigheden) i 
certifikatuddannelserne til gaffeltruck A og B 
samt kran D og E.
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Undersøgelsen omfattede spørgsmål til kursusdeltagerne (via VISKVALITET) og 
spørgeskemaer til de største udbydere af certifikatuddannelserne.

For gaffeltruck B gjaldt at 77 % af deltagerne i meget høj grad eller i høj grad 
var tilfredse med uddannelsens varighed i forhold til det der skulle læres. 

7 % var slet ikke tilfredse med varigheden – men med lige stor andel som 
syntes det var henholdsvis for kort eller for langt.
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Uddannelsesinstitutionerne (TEC, AMU Nordjylland, AMU Syd, AMU Fyn, 
AMU Hoverdal) svarede samstemmende, at de ikke fandt behov for mere 
fleksibilitet på certifikatuddannelserne. Tværtimod ønskede skolerne en 
fastholdelse af varigheden, idet mere fleksibilitet – ifølge skolerne -
uundgåeligt vil medføre store administrative problemer og en række 
pædagogiske udfordringer, som fx:

Ansøgning om VEU-godtgørelse, indkaldelse af censorer, bestilling af 
teoriprøve, opfyldning af holdene, indkaldelse til kursus, vurdering af den 
enkelte deltager i forhold til nødvendig tid, vanskeligt at tilrettelægge 
undervisningen.
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Der har hidtil været konsensus mellem skolerne, Arbejdstilsynet og TUR om, 
at IKV kun har været ”tilbudt” som en mulighed i ganske særlige tilfælde – fx 
hvor en person har opnået dokumenteret erfaring i udlandet.

Hvad er skolernes holdning – kan/skal vi forsøge at fastholde den hidtidige 
praksis?
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ULL 2016
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- Kvalitetsudvikling af AMU gennem anvendelse af Viskvalitet (tema 2) 

- Evaluering af erfaringer med 6 ugers jobrettet uddannelse (tema 1)

- Veje til opnåelse af bedre læringsudbytte samt hvordan dette, via dokumentation og 
måling, løbende kan udvikles (tema 2) 

- Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med implementering af ”Lean” 

- Analyse af muligheder for anvendelse af WMS udstyr i undervisningen på 
lageruddannelserne

- Analyse af hvordan uddannelser for flygtninge/indvandrere gennemføres set i 
relation til målgruppens senere deltagelse i regulære faglige AMU-kurser 

- Innovativ undervisning – buskørekort 

- Analyse af kompetencekrav til turistbuschauffører

- Komparativ analyse ved anvendelse af test i forhold til alm. Undervisning og 
fjernundervisning



Side 16



Side 17

Forbedret sammenhæng mellem skole og praktik

I dag I morgen
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Dialogværktøj  - indhold

Uddannelsesbog Forslag til opgaver

Skoleperioder inkl. konflikter

Skolekvalifikationer

Fravær
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Umiddelbar tilbagemelding – gør jeg det godt nok 



Side 20

En mere målrettet undervisning
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Vi har brug for hjælp…

Forarbejdet er ved at være overstået… 
Nu skal vi i gang med at programmere

Nu har vi brug for jeres hjælp!

DATABEHANDLERAFTALE – ADGANG TIL DATA I EASY - A
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Ekstra
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Digital 

kompetencerapport / RKV
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2015!

Meritskema RKV til EUD Godschauffør rev2.pdf
Meritskema RKV til EUD Godschauffør rev2.pdf
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Støtte til uddannelse på positivliste:

For den ikke-faglærte medarbejder skal der foreligge en EUD-RKV 
(real kompetence vurdering), før virksomheden kan søge 
tilskud til AMU-kurserne på listen

RKV'en skal foretages ift. den relevante transport/logistik EUD

RKV'en skal anføre:
1. Hvad der gives merit for
2. Hvilket EUD-fag der mangler for at blive faglært
3. Hvilke AMU-kurser, der kan tages i stedet for EUD-fag, der 

mangler
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TUR værktøj RKV-Trin1

26
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?
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Roll-out af RKV trin1.

• Alle RKV oprettet efter 1-7-2015 skal registreres. RKV fra før denne dato 
må meget gerne og mange skoler har besluttet at indtaste fra 1-1-2015

28
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Typisk registrering
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• Ca. 800 RKV er lagt ind i RKV registeret.

Status 21-10-2015



Side 32

• Store ændringer i uddannelser => ændringer i 
kompetence vurderinger

• Behov for nye ”skemaer” i RKV registeret

RKV/EUD reform sommer 2015
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De nye RKV ”skemaer”:
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• De nye skemaer er klar fra mandag 26 oktober

• Orientering udsendes

• Foregående skemaer udløber

Hvornår er de nye skemaer klar?
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Nyt fra 

brancheområderne 

Lager & terminal

Vejgodstransport 

Personbefordring 
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Nyt fra 

Lager og 

terminalområdet
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• Ny bestyrelse og forretningsudvalg i LTF-
konsortiet

– Opfølgning på implementering af Navision

– Plan for optag af eventulle nye medlemmer i konsortiet

– Undersøge muligheder for at anvende WMS-systemet Catellae



Side 38

STAR jobpakker

Brancheudvalget for lager og terminal har besluttet 
at forsætte med samme to jobpakker som i år.

1. Ny på lageret: 
45074 Lagerindretning og lagerarbejde, 46894 Manuel lagerstyring, 
45077 Enhedslaster, 46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods, 
45078 Kundebetjening - lager, 46939 Lagerstyring med it, 47592 
Gaffeltruckcertifikatkursus B, 7 dage.
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2. Lagerstyring og logistik
40967 Lagerøkonomi, 45097 Logistik og samarbejde, 47894 
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner, 44759 
Lagerstyring med it - udvidede funktioner, 46893 
Efteruddannelse for erfarne truckførere, 45078 
Kundebetjening - lager, 45647 Udvikling og teknologi i 
transporterhvervene
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Nyt fra 
Personbefordring 
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Introduktion til offentlig
servicetrafik
 Prøve og certifikat i Multitest fra 1. juni 2015

 Vejledning på tur.dk

 Faglærerkursus afholdt den 21. – 22 maj i Faaborg 

 Præsentation og gennemgang af undervisningsmateriale 

 Introduktion til prøven

 Deltagelse fra trafikselskaberne – spørgsmål og afklaring
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NYT!  Ajourføring i offentlig servicetrafik 
 Prøve og branchecertifikat i Multitest fra ca. 1. juni 2016

 Vejledning på tur.dk

 BAB Erfa 2016

 Præsentation og gennemgang af kurset

 Vejledning

 Introduktion til prøven
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Erfa BAB 29.-30. oktober
 Fagligt indhold, opfølgning fra sidst, faglærernes udfordringer  

 Forstå branchen og branchens udfordringer
 Workshop med deltagelse fra trafikselskaberne 

 Nyt fra trafikselskaberne

 Modstand i læringsrummet og  gode idéer til aktiviteter og 
tilrettelæggelse af kurset

 Autisme – kørsel med børn med autister 
 v. Det nationale autisme institut

 Branchecertifikat, prøven og regler. 
 Prøven bestås for at  der kan opnås AMU-bevis og branchecertifikat

 Faglærernes egne indspark og forventninger 
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Erfa BUS 16.-17. december
 Scandic Bygholm i Horsens
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Igangværende analysearbejde på 
personbefordringsområdet:

 Analyse af problemstillinger vedr. køreprøver på personbefordringsområdet

 Ny analyseansøgning: Innovativ undervisning - buskørekort

 Analyse af taxi + OST området – ændringer i kvalifikations- og jobprofiler
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EUD reform og materialer
 Logbøger - tur.dk/skolernes rum/meritvejen

 Godschauffør

 Renovationschauffør

 Buschauffør i kollektiv trafik

 Lager og logistikuddannelsen

 Lager og transportuddannelsen 

 Uddannelsesbøger (journaler) - tur.dk/skolernes rum/praktik
 Nu med praktikmål og målpinde
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Ressourcepersoner søges 

Bus
Taxi

Kitte Verup
 35 87 87 02
 kv@tur.dk
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STAR jobpakker

Brancheudvalget for personbefordring har 
besluttet at 6-ugers jobrettede 
uddannelsespakker i 2016, skal bestå af:
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Jobrettede uddannelsespakker 
Ingen ændringer ift. 2014

 Jobrettet grundpakke for nye buschauffører – 38 dage

 Grunduddannelse for nye buschauffører - 30 dage 

 Opkvalificering af buschauffører med kørekort D-ep – 25 dage 

 Grundpakke for nye taxichauffører – 30 dage 
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Nyt fra 
Vejgodsområdet 
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STAR jobpakker

Brancheudvalget for vejgodstransport har 
besluttet at 6-ugers jobrettede 
uddannelsespakker i 2016, skal bestå af:
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Uændret:

Pakke 152 Ny i branchen – vejgodstransport 30 dage
47854 Godstransport med lastbil 30 dage

Pakke 153 Vogntog, lovpligtig efteruddannelse og 30 dage
44722 Køre- og hviletidsregler
45079 Transportpapirer inden for vejtransport
45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E
47136 Vejen som arbejdsplads – Certifikat
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
47848 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. Del

52-dages pakken - Ny i branchen - vejgodstransport
47854 Godstransport med lastbil 30 dage 
40457 Kørsel med modulvogntog 2 dage 
45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E  20 dage
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Nuværende pakke 154 Lastbilmonterede kraner D og E samt lovpligtig efteruddannelse –

ændres til:

• 42845 Grundlæggende flakkøretøjer 2 dage

• 44722 Køre- og hviletids regler 1 dag

• 42903 køreteknik ajourføring 1 dag (erstatter 45122 køreteknik 2 dage)

• 47136 Vejen som arbejdsplads – certifikat 2 dage 

• 47478 Lastbilmonteret kran certifikat D 10 dage

• 47479 Lastbilmonteret kran certifikat E 10 dage

• 47848 EU efteruddannelse for godschauffører obligatorisk del 3 dage

• 40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører 1 dag (NY tilføjelse)

I alt 30 dage
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Nuværende pakke 155 Lovpligtig efteruddannelse samt truck og ADR og andre 
relevante kompetencer for chauffører 
ændres til:
• 44722 Køre- og hviletids regler 1 dag
• 45075 Brug af diagramark og kontrolapparat 1 dag
• 45107 Sundhed, sikkerhed, service og logistik 3 dage
• 42903 køreteknik ajourføring 1 dag (erstatter 45122 køreteknik 2 dage)
• 45261 Kundeservice 3 dage
• 45310 Lastsikring og stuvning af gods 3 dage
• 47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 - 3,6 dag 
• (erstatter 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3 dage)
• 47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
• 47677 Natdistribution for godschauffører i byområder 2 dage
• 47848 EU efteruddannelse for godschauffører obligatorisk del 3 dage
I alt 27,6
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Udvalget har fået godkendt 48147 
”Suppleringskursus færdselsregulering 
særtransport" der varer 2 dage. 

Suppleringsuddannelsen retter sig mod 
faglærte eller ufaglærte chauffører, der 
allerede har gennemført og bestået 
grundkursus, "Færdselsregulering i 
forbindelse med særtransport", eller har 
opnået dispensation fra Rigspolitiet om 
gennemført relevant og sammenligneligt 
kursus fra andet land end Danmark.

Nyt kursus inden for særgodstransport
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• ”Blokvognskørsel tung 
transport” (5 dage)

• ”Blokvognskørsel omfangsrigt 
gods” (5 dage)

• ”Ajourføring for 
dyretransportchauffører” (2 
dage)

• Der arbejdes med ny model for 
40457 Kørsel med modulvogntog 

(2 dage)

NYE AMU-mål under udvikling
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Udvalget har søgt udviklingsmidler nye AMU-
mål der i dag kun findes som EUD-fag, som vi 
forventer at udvikle i 2016- 1017
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Analyserne vil snart vil kunne findes på 
http://www.tur.dk/om-tur/projekter/

 Horisontale og vertikale kompetenceløft 
inden for vejgodstransport

 Miljø, bæredygtighed, klima og energirigtig 
kørsel – en analyse af behovet for nye 
uddannelser

 De køretekniske uddannelser

Udvalget har færdiggjort 3 analyser 

http://www.tur.dk/om-tur/projekter/


Side 59

• Kvalitetsudvikling af AMU gennem 
anvendelse af Viskvalitet (tværgående)

• Evaluering af erfaringer med 6 ugers 
jobrettet uddannelse (tværgående)

Udvalget har søgt udviklingsmidler til 2 analyser, som vi 
forventer at arbejde med i 2016-2017:
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I uge 39 var der ca. 160 chauffører på 
skolebænken - alle chaufører der skal 
køre på Vejdirektoratets vejbaneruter i 
den kommende vintersæson.

I uge 40 var det så kommunernes tur til 
at have chauffører afsted på kursus -
hele 220 chauffører var med, og flere 
kommuner havde så mange chauffører 
at de kunne fylde en hel bus, 
bl.a. Ikast/Brande, Hørsholm og 
Vordingborg.

I uge 41 har det handlet om 
kommunernes maskinførere der 
rydder og salter på stier og fortove, og 
her har der været ca. 110 kursister 
igennem teorien og de praktiske øvelser.

Vintertjeneste - der har igen været gennemført et større projekt med 
uddannelse inden for vintertjeneste på Bygholm i Horsens
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Vi arbejder videre med opdatering af spørgsmål i Multitest og samt 
rettelser i ”Håndbog til transport af dyr”

TUR har afholdt ERFA dyretransport
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Nyt fra skolerne
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Nyt fra Trafikstyrelsen
Ved Johnny Bengtson
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TUR forlag
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Andet af fælles 

interesse.
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DE NÆSTE AMU

DIALOGMØDER

2016

25. Februar

2. Juni

27. oktober


