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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

Elevtypesamling: Ungdom og EUV3

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 8 Eleven kan referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter 

samt være bevidst om andres holdninger og argumenter

01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven kan identificere enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den 

aktuelle samfundsudvikling

01-08-2019 og fremefter

 10 Eleven kan identificere enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige 

virksomheder

01-08-2019 og fremefter

 11 Eleven kan være bevidst om egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system

01-08-2019 og fremefter

 12 Eleven kan bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde 01-08-2019 og fremefter

 13 foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier for at identificere forskellige 

mediers betydning for samfundsdebatten

01-08-2019 og fremefter

Praktikmål

8295 Sikkerhed, arbejdsmiljø og sundhed

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven arbejder med sikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige procedurer og personlige 

værnemidler.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og 

korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-05-2011 og fremefter

8296 Informationssystemer og procedurer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder 

i forbindelse med farligt gods.

01-05-2011 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

8297 It-systemer, kvalitetsstyring og logistik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår rutine i betjening af og arbejde med virksomhedens it-systemer samt rutine med kvalitetsstyring. 01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven skal opnå kendskab til virksomhedens, og havnens, overordnede logistik og forretningsgrundlag samt kunne forstå 

egen arbejdsfunktion i forhold til virksomhedens samlede logistik.

01-05-2011 og fremefter

8298 Brancherettet fremmedsprog og kundebetjening

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven anvender fremmedsprog i relevante sammenhænge i forbindelse med udførelsen af arbejdet. 01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven arbejder med korrekt betjening af virksomhedens kunder (interne/eksterne) og samarbejdspartnere. 01-05-2011 og fremefter

13873 Introduktion til virksomheden og dens grdl.funkt.

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven introduceres til havnen og havnelogistikken herunder havnens aktører og virksomheder. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan efter instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven bliver orienteret om de arbejdsopgaver i virksomheden, der indgår i uddannelsen. 01-08-2015 og fremefter

13874 Køretøjer og håndteringsmateriel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

 1 Eleven kan selvstændigt og ansvarsbevidst arbejde med relevante køretøjer - herunder terminaltraktor og gaffeltruck, 

redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel, som forefindes i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven skal kunne servicere, foretage grundlæggende klargøring og vedligeholdelse samt kunne identificere fejl på materiel. 01-08-2015 og fremefter

13875 Lastsikring og godshåndtering

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven arbejder selvstændigt på rutineniveau med lastsikring, godshåndtering og anhugning. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

8278 Havnen som arbejdsplads

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sit kendskab til opbygningen af en havn, herunder betydningen af geografien, infrastrukturen, 

myndighedskravene og interessenterne i det daglige arbejde.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til forskellige skibstyper og godstyper, herunder særregler om håndtering af farligt gods. 01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan anvende normalt forekommende arbejdsmetoder, redskaber, køretøjer og udstyr i havnen. 01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til havnelogistikken ¿ herunder relevante regler og bestemmelser for færdsel på havneområdet samt 

ISPS og kan anvende sin viden til at placere egen havn i forhold til den samlede logistikkæde.

01-05-2011 og fremefter

 5 Eleven kan i det daglige arbejde anvende sin viden om nationale og internationale bestemmelser for safety og security 

samt almindelige sikkerhedsregler og procedurer for arbejdet i havnen.

01-05-2011 og fremefter

 6 Eleven kan håndtere farligt gods på havnen efter gældende regler og bestemmelser ¿ herunder IMDG. 01-05-2011 og fremefter

8279 Brancherettet arbejdsmiljø og sikkerhed

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde, herunder brug af personlige 

værnemidler.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx 

arbejdspladsvurdering.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet 

blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge 

information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.

01-05-2011 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

8280 Lastsikring, håndtering og anhugning

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,3 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,3 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og anvende det korrekte 

lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på relevante køretøjer o. lign. således, at transporten kan 

gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan foretage lastning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke 

overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt 

vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan føre og betjene relevante køretøjer og håndteringsudstyr ved håndtering af forskellige godstyper. 01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til konsekvenserne af skader på godset og kan træffe de nødvendige foranstaltninger såfremt godset 

er beskadiget.

01-05-2011 og fremefter

 5 Eleven 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.

01-05-2011 og fremefter

 6 Eleven kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere 

klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation

01-05-2011 og fremefter

 7 Eleven kan i forbindelse med anhugningen, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, 

sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser.

01-05-2011 og fremefter

 8 Eleven kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. 01-05-2011 og fremefter

 9 Eleven kan fungere som sikkerhedsansvarlig i forbindelse med arbejdet og har i den forbindelse forståelse for samarbejdets 

betydning, ansvar og rettigheder.

01-05-2011 og fremefter

8281 It i havnen

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende normalt forekommende kommunikationsudstyr i havnen efter gældende regler og procedurer. 01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til havnens it-systemer, herunder systemer til yardplanlægning. 01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til nyeste udviklingstendenser inden for datafangst med anvendelse af stregkoder, scanningsudstyr 

og håndterminaler, herunder systemer og standarder i forbindelse med automatisk datafangst/registrering som fx RFID.

01-05-2011 og fremefter

8282 Ergonomi og sundhed

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder ¿ herunder særlige forhold 

vedrørende rusmidler, psykisk balance og fokus.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden.

Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

01-05-2011 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

 3 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.

01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for 

hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

01-05-2011 og fremefter

 5 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.

01-05-2011 og fremefter

8283 Kommunikation og service - havn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan give virksomhedens interne og eksterne kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt 

betjening ved hjælp af viden om relevante kommunikationsteorier og viden om konflikthåndtering.

01-05-2011 og fremefter

 2 Korrekt betjening af virksomhedens kunder mv. omfatter behandling af reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt 

sprogbrug, kortfattede skriftlige beskeder og anden formidling.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven har viden om andre kulturer og de pågældende kulturers betydning for hvordan hensigtsmæssig kommunikation kan 

foregå.

01-05-2011 og fremefter

8284 Transport fremmedsprog - havn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til havnefaglige/maritime termer på fremmedsprog (engelsk). 01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende normalt anvendte havnefaglige/maritime termer i forbindelse med det daglige arbejde. 01-05-2011 og fremefter

8285 Basis kvalitetsstyring, logistik og miljø

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til formulering af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til 

kvalitetsmål, kvalitetsomkostninger, procedurer og instruktioner.

01-05-2011 og fremefter

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

og kvalitetsmål

01-05-2011 og fremefter

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

instruktioner.

01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven kan med baggrund i bevidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet, 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.

01-05-2011 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til grundlæggende virksomhedsøkonomi. 01-05-2011 og fremefter
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 6 Eleven får kendskab til indre og ydre miljøpåvirkninger. 01-05-2011 og fremefter

8286 Terminaltraktor - havn

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, under hensyn til gældende myndighedskrav samt de sikkerhedskrav som gælder for havne- og 

terminalområdet, manøvrere terminaltraktor med tilkoblet trailer eller terminalvogn med svanehals på havne- og 

terminalområder og ombord på skibe, herunder kørsel på ramper og under kran og kan ved hjælp af signalmand/vinkemand 

stuve trailer og terminalvogn ombord på skibe med korrekt brug af sikkerhedskæder.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven 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.

01-05-2011 og fremefter

11145 Køreuddannelse, kategori B 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11496 Farligt gods - grunduddannelse

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager ¿ dog ikke 

gods hørende til klasse 1 og klasse 7. 

Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Havnemedhjælper

Afsluttende prøve
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8499 Afsl.prv. Havne- & terminal, havnemedhjælper

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl. prøve Havne- og terminal, havnemedhjælper 01-05-2011 og fremefter

Kompetencemål

12934 Komp-mål, Havnemedhjælper

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 9 Eleven kan udføre almindeligt forekommende operative arbejdsopgaver i forbindelse med transport, håndtering, lastning og 

losning i havne og terminaler.

01-07-2017 og fremefter

 10 Eleven kan anvende relevante tekniske hjælpemidler, køretøjer mv., herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr samt 

erhverver kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved korrekt lastsikring, anhugning og håndtering, herunder håndtering af farligt gods 01-08-2015 og fremefter

 4 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 kommunikere og informere korrekt internt og eksternt

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan medvirke i arbejdet med security (sikkerhed i havne og terminaler). 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan anvende transportspecifikt fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 12 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Havne- og terminalarbejder

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter 

og være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan redegøre for enkle samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale og internationale udvikling

01-08-2019 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

 7 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på internationaliseringens betydning for Danmark, herunder inddrage 

EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling, samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere

01-08-2019 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i 

et internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 8 anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner. 01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven redegøre for og diskutere enkle samfundsmæssige problemstillinger i forskellige medier. 01-08-2019 og fremefter

AMU-mål

40164 Stillads - Evakuering og redning i højde

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udarbejde plan for evakuering af faldsikret kollega, så der hurtigt og sikkert kan iværksættes redning, hvis der 

sker fald fra højde.

01-05-2011 og fremefter

 2  Eleven kan gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, der hænger i line ved hjælp af sele eller båre, 

herunder ved nedfiring og ophaling.

01-05-2011 og fremefter

 3  Eleven kan udvælge egnet højderedningsudstyr og anvende det korrekt samt yde førstehjælp. 01-05-2011 og fremefter

 4  Eleven har kendskab til AT-vejledning på området og EN-standarder for CE-mærkning på anvendt materiel. 01-05-2011 og fremefter

44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden. 01-05-2011 og fremefter

 2  Eleven kan via kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og   risikovurdering varetage egen og 

andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr.

01-05-2011 og fremefter

 3  Eleven kan foretage kontrol og vedligehold af udstyret, tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr, samt gøre 

brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.

01-05-2011 og fremefter

44759 Lagerstyring med it - udvidede funktioner

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

44770 Stregkoder og håndterminaler

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende håndterminal og stregkodeudstyr til løsning af normalt forekommende opgaver på lageret. 01-08-2015 og fremefter

 2  Opgaverne omfatter blandt andet at plukke, placere, afsende, modtage, registrere samt optælle varer. 01-08-2015 og fremefter

 3  Eleven får kendskab til forskellige stregkodetyper, og hvordan stregkoder kan anvendes i forsyningskæden. 01-08-2015 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter
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45077 Enhedslaster

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse 

og stuve enhedslaster som; containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder.

01-12-2005 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter også valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art og valg af transportmåde, samt anvendelse af 

almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

01-12-2005 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

14-05-2007 og fremefter

45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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

14-05-2007 og fremefter

45646 Organisation og samarbejde i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Efter gennemført uddannelse kan deltageren, på baggrund af viden om organisationsstruktur, organisationskultur samt 

ledelses- og styringsformer inden for transporterhvervene, indgå i det daglige samarbejde om arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan endvidere på baggrund af erhvervet viden om kommunikations- og informationsgange i branchetypiske 

organisationsformer, deltage konstruktivt og effektivt i virksomhedens organisation, ud fra et helhedssyn.

01-01-2015 og fremefter

45647 Udvikling og teknologi i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltagerne, på baggrund af viden om nyeste udviklingstendenser i teknologi, arbejdsvilkår 

og arbejdsorganisering inden for transporterhvervene, indgå i det daglige samarbejde om arbejdets organisering og 

tilrettelæggelse.

01-06-2010 og fremefter

 2  Eleven kan endvidere, i forbindelse med udførelsen af arbejdet, indgå aktivt i udviklingsprocesser i virksomheden på 

grundlag af erhvervet viden om teknologiens og arbejdsorganiseringens betydning for kompetenceudviklingen inden for 

branchen.

01-06-2010 og fremefter

46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til 

klasse 1 og klasse 7.

29-09-2011 og fremefter

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 29-09-2011 og fremefter

46939 Lagerstyring med it

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan efter gennemført uddannelse 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.

07-11-2011 og fremefter
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47199 Havnen som arbejdsplads

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan efter gennemført uddannelse planlægge og udføre operative arbejdsopgaver på havne- og terminalområdet 

under anvendelse af lasteplaner og tekniske hjælpemidler, som for eksempel truck, kran eller specialmaskiner, til opbygning 

og sikring af godsenheder, afmærkning, håndtering og separation af farligt gods samt udføre korrekt anhugning ved 

løftearbejde og lastning og losning ud fra gældende sikkerhedsregler.

01-01-2014 og fremefter

 2    Eleven kan udføre arbejdet på baggrund af erhvervet viden om opbygningen af en havn og terminal, kendskab til 

strukturen i en havn og terminal samt betydningen af havn- og terminalens rolle i infrastrukturen.

01-01-2014 og fremefter

 3  Endvidere får deltageren kendskab til myndighedskrav og andre interessenters betydning i forhold til arbejdet i havn- og 

terminalen.

01-01-2014 og fremefter

 4    Eleven får kendskab til forskellige skibstyper og godstyper i forhold til lastning og losning af gods og kan anvende 

relevante kommunikationsformer, som fx tegngivning og radiokommunikation, i forbindelse med arbejdet i havn og 

terminalen.

01-01-2014 og fremefter

 5   Eleven kan udføre arbejdet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde på baggrund af kendskab til relevante 

sikkerhedsregler og havnens og terminalens interne bestemmelser og kan ligeledes indgå i samarbejdet om at sikre et sundt 

og sikkert arbejdsmiljø.

01-01-2014 og fremefter

47360 Lastsikring og stuvning af gods til søtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan efter gennemført uddannelse, laste, sikre og stuve gods til søtransport. 01-01-2014 og fremefter

 2  Eleven opnår viden om kræfter i åbne og lukkede havområder, som påvirker godset under transport på skib. 01-01-2014 og fremefter

 3  Herunder gods på lastbiler, påhængskøretøjer, flats, container eller andre lastbærere til søtransport. 01-01-2014 og fremefter

 4  Eleven kan udvælge og anvende korrekt lastsikringsudstyr, stuve og surre de forskellige godstyper, som forekommer 

under søtransport således at der under transporten ikke opstår skader på gods eller transportmidler - eller at der forekommer 

risiko for uheld.

01-01-2014 og fremefter

 5  Arbejdet omfatter læsning, stuvning og surring på sikker måde, og efter gældende regler, således at akseltryk, totalvægt 

på køretøjer ikke overskrides samt at tyngdepunkt og ligevægt i container og på flats er korrekt.

01-01-2014 og fremefter

 6  Arbejdet omfatter almindelig emballageafmærkning, håndtering, afklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt 

vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til leverandørens forskrifter og gældende regler.

01-01-2014 og fremefter

47849 EU-Efteruddannelse for godschauffører

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som godschauffør jf. 01-10-2015 og fremefter

 2 Trafik- og Byggestyrlesen BEK nr. 01-10-2015 og fremefter
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 3 877 af08/07/2015, §§a7 21 og §§a7 22. 01-10-2015 og fremefter

 4 Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, 

førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, 

herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.

01-10-2015 og fremefter

 5 Eleven kan endvidere udføre sit arbejde som godschauffør på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige 

forhold i godstransporten, ved forskellige transportformer og under håndtering af relevante godstyper.

01-10-2015 og fremefter

47894 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, i samarbejde med andre, anvende et professionelt it-lagerstyringssystem til 

løsning af relevante arbejdsopgaver på lageret, hvor der indgår anvendelse af håndterminaler og stregkoder.

15-07-2014 og fremefter

 2  Eleven kan i samarbejde foretage registrering af vare til- og afgange samt optælling og placering af varer. 15-07-2014 og fremefter

 3  Eleven får kendskab til stregkodestandarder og hvordan stregkoder typisk anvendes i lagerfunktionen. 15-07-2014 og fremefter

 4  Endvidere får deltageren kendskab til oprettelse af varekartoteker, debitorer og kreditorer, købs- og salgsordrer samt 

bogføring og udskrivning af relevante dokumenter.

15-07-2014 og fremefter

48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af §§a7 4 i  

bekendtgørelse nr.

11-01-2018 og fremefter

 2  1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser     Efter kurset kender deltageren til:  * Sikkerheds- og 

sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

11-01-2018 og fremefter

 3  

* Risici forbundet med arbejde med kraner, 

* Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger, 

* Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger, 

* Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej, 

* Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang, 

* Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran 

* Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes 

  

Efter kurset kan deltageren: 

* Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt 

* Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved 

hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

* Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

* Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

* Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

* Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning 

* I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner

11-01-2018 og fremefter
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48643 Mobile kraner >8-30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 

30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf.bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser 

nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.

01-07-2018 og fremefter

 4 Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: 

-risici forbundet med arbejde med mobile kraner 

-mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger 

-mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger 

-reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

-indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang 

-reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner 

-mobile kraners stabilitetsforhold 

-jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne 

-valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt 

-korrekt anvendelse af støtteben 

  

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes 

gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning 

aflæse lastdiagrammer 

opstille mobile kraner korrekt

01-07-2018 og fremefter

48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 

30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf.

11-01-2018 og fremefter

 2  bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 11-01-2018 og fremefter

 3  1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2. 11-01-2018 og fremefter

 4 1 og punkt 2. 11-01-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

 5 2 

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: 

¿¿95 risici forbundet med arbejde med mobile kraner 

¿¿95 mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger 

¿¿95 mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger 

¿¿95 reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

¿¿95 indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang 

¿¿95 reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner 

¿¿95 mobile kraners stabilitetsforhold 

¿¿95 jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne 

¿¿95 valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt 

¿¿95 til korrekt anvendelse af støtteben 

  

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

¿¿95 betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af 

byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

¿¿95 vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

¿¿95 vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

¿¿95 vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes, 

¿¿95 gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

¿¿95 tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning 

¿¿95 aflæse lastdiagrammer 

¿¿95 opstille mobile kraner korrekt

11-01-2018 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 10 25-01-2018 og fremefter

 1 Eleven kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende 

multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere) i henhold til gældende regler.

25-01-2018 og fremefter

 2  Eleven skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de 

anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde u.8 tm, til personløft eller til løft af containere i terminalområder.

25-01-2018 og fremefter

 4  Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder 

anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere 

indrettet som personløfter.

25-01-2018 og fremefter

 5 De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3

25-01-2018 og fremefter

 7 Efter endt uddannelse kender deltageren til:   risici forbundet med arbejde med teleskoplæssere med gafler og 

mandskabskurv,   risici forbundet med teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde,   teleskoplæsseres opbygning og 

sikkerhedsanordninger,   sikkerhedsanordninger, som kræves på teleskoplæssere, der anvendes som kran, men som ikke 

findes på almindelige teleskoplæssere,   anhugning,   teleskoplæsseres beregnede anvendelse, herunder 

anvendelsesbegrænsninger,   forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed,   stabilitetsforhold og korrekt 

anvendelse af støtteben,   jordbundsforhold,   udskifteligt udstyr til løft af byrder, hvor armen udskydes/sammentrækkes i 

lige linje og som kan hæves, sænkes og evt.krøjes,   korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, og valg af 

forlæns-/baglæns-/krabbe-kørsel mv.

25-01-2018 og fremefter

 9       Efter endt uddannelse kan deltageren:  aflæse lastdiagrammer,  betjene teleskoplæssere sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder teleskoplæssere med krøjefunktion, når teleskoplæsseren anvendes til løft af 

byrder på gafler, og til personløft,  afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt,  vurdere stabilitet og vurdere 

underlagets bæreevne ved arbejde med teleskoplæssere,  vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om 

byrden ligger stabilt eller er anhugget korrekt, inden der løftes,  vælge egnet palle/løftetilbehør,  vide, hvor ofte 

teleskoplæssere skal efterses og vedligeholdes,  gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæsseren er ansvarlig 

for  tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

25-01-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt betjene teleskoplæssere o. 25-01-2018 og fremefter

 2 lign. multifunktionelle maskiner, der er indrettet til kranløft over 8 tm i henhold til gældende regler. 25-01-2018 og fremefter

 3  Eleven kender til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, og kender desuden til 

arbejde med teleskoplæssere, idet det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren har certifikat fra 48671 

Teleskoplæsser ¿ Certifikat eller fra 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening.

25-01-2018 og fremefter

 4  De detaljerede kvalifikationskrav, som deltageren har opnået efter endt uddannelse og bestået prøve, fremgår af 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

25-01-2018 og fremefter

 5  1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser bilag 1, punkt 2. 25-01-2018 og fremefter

 6 1, Kranbasis. 25-01-2018 og fremefter

 7  

  

Efter endt uddannelse kender deltageren til: 

risici forbundet med arbejde med kraner, herunder teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde, 

teleskoplæsserens opbygning og sikkerhedsanordninger, 

teleskoplæsserens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger ifm kranløft, 

reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang 

reglerne for samløft med kraner af byrder, samt personløft med kran 

  

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner, herunder teleskoplæsser sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt 

betjene teleskoplæsseren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder 

ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

vælge korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes, 

vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

vide, hvor ofte teleskoplæsseren og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes, 

gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæsseren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

føre kranjournaler i nødvendigt omfang 

tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning

25-01-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

48684 Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis

Uden niveau

AMU-mål

4,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter endt uddannelse og bestået prøve kan deltageren føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på 

over 8 tm i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

01-08-2018 og fremefter

 2  1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 01-08-2018 og fremefter

 3      Efter kurset kender deltageren til:    ·  Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, 

herunder anhugning af byrden og signalgivning.

01-08-2018 og fremefter

 4   ·  Risici forbundet med arbejde med kraner,  ·  Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,  ·  Kraners beregnede 

anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,  ·  Kraners begrænsninger i forhold til vejrliget  ·  Reglerne for 

anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,  ·  Indholdet af kranjournaler og kunne føre 

disse i nødvendigt omfang,  ·  Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran  ·  Hvor ofte kraner og 

anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes  ·  Jordbundsforhold og stabilitet ved kranarbejde  ·  Krav til eftersyn af 

elevatorhejs til Tårnkran       Efter kurset kan deltageren:    ·  Aflæse lastdiagrammer,  ·  Betjene kraner sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, via radiostyring/fjernstyring på jorden, samt fra deres førerkabiner i min.

01-08-2018 og fremefter

 5  25 m`s højde, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af 

svingende byrde 

·  Foretage anhugning af byrder og betjene Tårnkraner og fast opstillede kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt 

·  Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved 

hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

·  Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

·  Vælge grej til anhugning ved Tårnkran 

·  Foretage vindudregning i henhold til instruktionsbogen 

·  Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

·  Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

·  Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning

01-08-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk 

korrekt måde samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

14-12-2018 og fremefter

 2 Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper. 14-12-2018 og fremefter

 3 Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt 

kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.

14-12-2018 og fremefter

 4 Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for "førstehjælp for 

erhvervschauffører".

14-12-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig 

godstransport i varebil.

14-12-2018 og fremefter

 2 Deltageren har fået opdateret sin viden om lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde 14-12-2018 og fremefter

 3 Deltageren har fået opdateret sin viden om principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige 

godstyper

14-12-2018 og fremefter

 4 Deltageren har fået opdateret sin viden om færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og 

parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig 

godstransport

14-12-2018 og fremefter

 5 Deltageren har fået opdateret sin viden om et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici 14-12-2018 og fremefter

 6 Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for "førstehjælp for 

erhvervschauffører".

14-12-2018 og fremefter

49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

28-01-2019 og fremefter

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

interessenter.

28-01-2019 og fremefter

 3 Deltageren kan importere data til databasen samt eksportere data fra databasen til brug eller videre bearbejdning i andre 

systemer som tekstbehandling, regneark samt mailsystemer.

28-01-2019 og fremefter

49376 Samarbejde i teams

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

28-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams og medvirke til, at 

samarbejdet sigter imod teamets mål og resultater.

08-01-2019 og fremefter

 2  Eleven opnår viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt. 08-01-2019 og fremefter

 3  Eleven får redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og redskaber til at udvikle teamet i fællesskab. 08-01-2019 og fremefter

 4  Redskaber som deltageren bliver præsenteret for kan være: Samarbejdsøvelser Rolleprofiler Organisering i teamet 

Feedback og kommunikation Opstilling af mål for teamet

08-01-2019 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

49430 Kvalitetsstyring i virksomheder

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

28-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse: Har deltageren et grundlæggende kendskab til kvalitetssystemer og relevante 

kvalitetsværktøjer til vedligeholdelse heraf.

08-01-2019 og fremefter

 2  Kan deltageren anvende specifikke procedurer og instruktioner i forhold til eget arbejde og kan medvirke ved 

vedligeholdelse og revision af disse.

08-01-2019 og fremefter

 3  Endelig kan deltageren kontrollere og registrere måledata, foretage færdigmeldinger og håndtere afvigelser/fejlmelding. 08-01-2019 og fremefter

 4  Har deltageren kendskab til relevante metoder til at arbejde med systematisk problemløsning og kvalitetsforbedringer, fx 

årsags-virkningsdiagram, PGKH og forbedringstavler Har deltageren viden om og forståelse for de grundlæggende 

principper i standarden for auditering af ledelsessystemer (ISO 19011).

08-01-2019 og fremefter

Afsluttende prøve

8501 afsl.prv Havne & terminalud, havne- & terminalarb.

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl. prøve Havne- og terminal, havne- og terminalarbejder 01-05-2011 og fremefter

Praktikmål

13877 Avanceret havnearbejde

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører arbejdsopgaver, der har relation til specialet og til de valgfrie specialefag. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven udfører sikkert og selvstændigt avancerede anhugnings-, lastsikrings- og godshåndteringsopgaver, herunder arbejde 

med farligt gods.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven arbejder med kvalitetsstyringssystemer, logistikstyring og innovation. 01-08-2015 og fremefter

 4 Det vil derudover være hensigtsmæssigt, hvis eleven er beskæftiget med selvstændige arbejdsopgaver som afspejler 

uddannelsens krav om ansvarsbevidsthed, kvalitetssans, initiativ og kreativitet.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven arbejder med maskiner hvortil der kræves kørekort kategori C såfremt virksomheden råder over sådant udstyr. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven deltager aktivt i virksomhedens forandringsprocesser ud fra virksomhedens fastlagte målsætninger og 

handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

Kompetencemål

12941 Komp-mål, Havne- og terminalarbejder

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 15 Eleven kan udføre almindeligt forekommende operative arbejdsopgaver i forbindelse med transport, håndtering, lastning og 

losning i havne og terminaler.

01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan anvende relevante tekniske hjælpemidler, køretøjer mv., herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr samt 

erhverver kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved korrekt lastsikring, anhugning og håndtering, herunder håndtering af farligt gods 01-08-2015 og fremefter

 4 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 kommunikere og informere korrekt internt og eksternt

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan medvirke i arbejdet med security (sikkerhed i havne og terminaler). 01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan anvende transportspecifikt fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan selvstændigt anvende informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med løsning af 

arbejdsopgaverne.

01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale forhold, herunder arbejdsdeling inden for egen branche. 01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i havne og terminaler under anvendelse af maskiner og udstyr i 

henhold til gældende regler, processer og styringssystemer.

01-08-2015 og fremefter

 22 Eleven erhverver kørekort kategori C samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 

regler.

01-07-2017 og fremefter

Øvrige

5387 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjets aggregater. 01-07-2008 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

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

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter

8289 Udvidet kvalitetsstyring, logistik og miljø

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

kvalitetsmål, kvalitetsomkostninger, procedurer og instruktioner.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke ved gennemførelse af kvalitets auditering i forbindelse med certificerede kvali-tetsstyringssystemer 

efter DS/ISO 9000-serien og/eller andre relevante kvalitetsstyringssystemer.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan efter gennemført uddannelse, gennem teorier om logistik ¿ blandt andet viden om begreberne LEAN og Six 

Sigma - indgå i det praktiske samarbejde i virksomhedens samlede logistikkæde, herunder identificere relevante 

problemstillinger i forhold til vare- og informationsstrømme inden for eget arbejdsområde. I den forbindelse kan eleven, i 

samarbejde med andre, udarbejde forslag til løsning af de identificerede problemer ud fra et helhedssyn og under hensyn til 

de valgte styringsprincipper.

01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden om indre og ydre miljøpåvirkninger. 01-05-2011 og fremefter

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til innovationsbegrebet og kan give eksempler på anvendelsen af begrebet i forhold til virksomheden - 

herunder sammenhængen med virksomhedens styringssystemer (fx logistikstyring, kvalitetsstyring, "Lean") og 

ledelsesforhold.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter, 

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjer og metoder, der indgår i, og fremmer, forandringsprocesser i relation til egen jobfunktion og 

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan gøre rede for 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.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven 

få indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

- Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed 

og det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

 4 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i 

studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

11248 Køreuddannelse kat. B 1,5 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11497 Signal-/lugemand

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde og i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, fungere som 

lugemand for landbaserede kraner samt dirigere forskellige skibstypers hejsemidler ved lastning og losning af gods.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan udføre arbejdet i samarbejde med andre og arbejdet udføres blandt andet ved brug af signalgivnings- og 

radiokommunikation efter gældende regler, og i visse tilfælde ved anvendelse af basale engelske ord og vendinger 

vedrørende arbejdsopgaven.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til relevante forskellige skibstyper, hejsemidler og kraner som anvendes ved lastning og losning af 

gods på skibe.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til de forskellige sikkerhedsregler om bord på et skib og kan på den baggrund færdes 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forbindelse med arbejdet med at laste og losse.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

11499 IMDG for havne- og terminalarbejdere

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt 

af- og pålæsning af farligt gods i henhold til bestemmelserne i IMDG.

01-08-2015 og fremefter

12076 Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

8,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

8,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med henblik på godstransport, som kræves i Trafikstyrelsens 

bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, 

bilag 2.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 14 på baggrund af mindst 8 

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

Trafikstyrelsens regler jf. § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

15489 Faglig specialisering for havn og terminal

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af speciale havn og terminal.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en havne- og terminalfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

16785 Mobile kraner over 30 ton, med ballast

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,0 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobilkran med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder 

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter jf. § 5 stk. 2. i bekendtgørelse nr. 1346 

af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 2 Eleven har kendskab til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med mobile kraner og lignende 

maskiner, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

01-01-2018 og fremefter

 3 Eleven kan opstille og betjene almindeligt forekommende mobilkran over 30 tonsmeter, herunder vælge og anvende 

ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med løfteevne over 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.3. i bekendtgørelse nr. 1346 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 5 Eleven består den tilhørende teoretiske og praktiske certifikatprøve. Prøven afholdes i henhold til gældende 

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter

16913 Planlægning og udførelse af transportforløb

Ekspert

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan planlægge og gennemføre hele transportforløb inden for gængse transportformer med skib, tog, fly eller 

vejtransport på baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-07-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende de forskellige transportformer til en logistisk helhed. 01-07-2018 og fremefter

 3 Eleven kan anvende relevante IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som 

branchespecifikke.

01-07-2018 og fremefter

17614 Logistikløsninger med 3. Part

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i samarbejde med 3. part medvirke til løsning af logistikopgaver, som vedrører den totale forsyningskæde. 01-08-2019 og fremefter

 2 Eleven har arbejdet med markeds- og kundeorienteret holdninger og forstår logistiksamarbejdets betydning for opbygning af 

en virksomheds udbud af logistikydelser, virksomhedens organisation og ressourcernes fordeling i denne.

01-08-2019 og fremefter

33060 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

Afsluttet fag

16786 Kørsel med mobil kran over 30 tm

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan manøvrere mobil kran med en løfteevne over 30 tonsmeter sikkerhedsmæssigt forsvarligt under iagttagelse af 

de gældende færdselsregler og betjeningsmanualer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.

01-01-2018 og fremefter

 2 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobil kran med en løfteevne over 30 tonsmeter. 01-01-2018 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med mobile kraner og lignende 

maskiner, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven kan opstille og betjene mobil kran over 30 tonsmeter, herunder vælge og anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

40558 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers- og portalkraner. 01-03-2010 og fremefter

 2      Eleven:    ·  kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse - Bekendtgørelse om førercertifikater til 

kraner og gaffeltrucks m.

01-03-2010 og fremefter

 3 v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. 01-03-2010 og fremefter

 4  "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse. 01-03-2010 og fremefter

 5  og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat¿. 01-03-2010 og fremefter

47122 Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), optimere brændstofudnyttelsen, med deraf afledt minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og 

hensyntagen til miljø.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i energirigtig kørsel, hvor brændstofforbruget optimeres i forhold til 

deltagerens tidligere kørselsmønster.

01-08-2015 og fremefter

 3      Eleven har, efter gennemført uddannelse, viden om de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes 

gennem motorers udstødning, samt hvilke tekniske, fysiske, vejrmæssige og topografiske forhold, som har indflydelse på 

brændstofforbruget.

01-08-2015 og fremefter
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47374 Lugemand

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde og i henhold til 

arbejdsmiljølovgivningen, fungere som lugemand for landbaserede kraner samt dirigere forskellige skibstypers hejsemidler 

ved lastning og losning af gods.

01-01-2014 og fremefter

 2  Arbejdet foregår i samarbejde med andre og udføres blandt andet ved brug af signalgivnings- og radiokommunikation efter 

gældende regler, og i visse tilfælde ved anvendelse af basale engelske ord og vendinger vedrørende arbejdsopgaven.

01-01-2014 og fremefter

 3   Eleven får kendskab til relevante forskellige skibstyper, hejsemidler og kraner som anvendes ved lastning og losning af 

gods på skibe.

01-01-2014 og fremefter

 4   Eleven får kendskab til de forskellige sikkerhedsregler om bord på et skib og kan på den baggrund færdes 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forbindelse med arbejdet med at laste og losse.

01-01-2014 og fremefter

47375 Bilhåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse laste og losse biler (bilhåndtering) på bilskibe, jernbane samt udføre håndtering af 

biler på bilterminaler.

01-01-2014 og fremefter

 2  Eleven kan endvidere surre og afsurre bilerne. 01-01-2014 og fremefter

 3   Eleven får i forbindelse med uddannelsen det nødvendige kendskab til myndighedskrav og andre interessenters krav til 

håndteringen af biler, herunder hensigtsmæssig placering af biler, kørsel over ramper og starthjælp.

01-01-2014 og fremefter

 4   Eleven kan håndtere biler efter gældende sikkerhedsregler, færdselsregler (interne og eksterne), brandveje og flugtveje 

samt eventuelle kvalitetssikringsprocedurer.

01-01-2014 og fremefter
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Elevtypesamling: EUV 2

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 8 Eleven kan referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter 

samt være bevidst om andres holdninger og argumenter

01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven kan identificere enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den 

aktuelle samfundsudvikling

01-08-2019 og fremefter

 10 Eleven kan identificere enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige 

virksomheder

01-08-2019 og fremefter

 11 Eleven kan være bevidst om egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system

01-08-2019 og fremefter

 12 Eleven kan bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde 01-08-2019 og fremefter

 13 foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier for at identificere forskellige 

mediers betydning for samfundsdebatten

01-08-2019 og fremefter

Praktikmål

8295 Sikkerhed, arbejdsmiljø og sundhed

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven arbejder med sikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige procedurer og personlige 

værnemidler.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og 

korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-05-2011 og fremefter

8296 Informationssystemer og procedurer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder 

i forbindelse med farligt gods.

01-05-2011 og fremefter
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8297 It-systemer, kvalitetsstyring og logistik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår rutine i betjening af og arbejde med virksomhedens it-systemer samt rutine med kvalitetsstyring. 01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven skal opnå kendskab til virksomhedens, og havnens, overordnede logistik og forretningsgrundlag samt kunne forstå 

egen arbejdsfunktion i forhold til virksomhedens samlede logistik.

01-05-2011 og fremefter

8298 Brancherettet fremmedsprog og kundebetjening

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven anvender fremmedsprog i relevante sammenhænge i forbindelse med udførelsen af arbejdet. 01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven arbejder med korrekt betjening af virksomhedens kunder (interne/eksterne) og samarbejdspartnere. 01-05-2011 og fremefter

13873 Introduktion til virksomheden og dens grdl.funkt.

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven introduceres til havnen og havnelogistikken herunder havnens aktører og virksomheder. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan efter instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven bliver orienteret om de arbejdsopgaver i virksomheden, der indgår i uddannelsen. 01-08-2015 og fremefter

13874 Køretøjer og håndteringsmateriel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan selvstændigt og ansvarsbevidst arbejde med relevante køretøjer - herunder terminaltraktor og gaffeltruck, 

redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel, som forefindes i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven skal kunne servicere, foretage grundlæggende klargøring og vedligeholdelse samt kunne identificere fejl på materiel. 01-08-2015 og fremefter

13875 Lastsikring og godshåndtering

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven arbejder selvstændigt på rutineniveau med lastsikring, godshåndtering og anhugning. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

8278 Havnen som arbejdsplads

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sit kendskab til opbygningen af en havn, herunder betydningen af geografien, infrastrukturen, 

myndighedskravene og interessenterne i det daglige arbejde.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til forskellige skibstyper og godstyper, herunder særregler om håndtering af farligt gods. 01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan anvende normalt forekommende arbejdsmetoder, redskaber, køretøjer og udstyr i havnen. 01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til havnelogistikken ¿ herunder relevante regler og bestemmelser for færdsel på havneområdet samt 

ISPS og kan anvende sin viden til at placere egen havn i forhold til den samlede logistikkæde.

01-05-2011 og fremefter

 5 Eleven kan i det daglige arbejde anvende sin viden om nationale og internationale bestemmelser for safety og security 

samt almindelige sikkerhedsregler og procedurer for arbejdet i havnen.

01-05-2011 og fremefter

 6 Eleven kan håndtere farligt gods på havnen efter gældende regler og bestemmelser ¿ herunder IMDG. 01-05-2011 og fremefter

8279 Brancherettet arbejdsmiljø og sikkerhed

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde, herunder brug af personlige 

værnemidler.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx 

arbejdspladsvurdering.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet 

blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge 

information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.

01-05-2011 og fremefter



Udskrevet den 26-09-2019

Side 30 af 76Uddannelsesordning for 94 Havne- og terminaluddannelsen (version 2)

Havne- og terminaluddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

8280 Lastsikring, håndtering og anhugning

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,3 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,3 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og anvende det korrekte 

lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på relevante køretøjer o. lign. således, at transporten kan 

gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan foretage lastning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke 

overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt 

vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan føre og betjene relevante køretøjer og håndteringsudstyr ved håndtering af forskellige godstyper. 01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til konsekvenserne af skader på godset og kan træffe de nødvendige foranstaltninger såfremt godset 

er beskadiget.

01-05-2011 og fremefter

 5 Eleven 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.

01-05-2011 og fremefter

 6 Eleven kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere 

klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation

01-05-2011 og fremefter

 7 Eleven kan i forbindelse med anhugningen, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, 

sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser.

01-05-2011 og fremefter

 8 Eleven kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. 01-05-2011 og fremefter

 9 Eleven kan fungere som sikkerhedsansvarlig i forbindelse med arbejdet og har i den forbindelse forståelse for samarbejdets 

betydning, ansvar og rettigheder.

01-05-2011 og fremefter

8281 It i havnen

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende normalt forekommende kommunikationsudstyr i havnen efter gældende regler og procedurer. 01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til havnens it-systemer, herunder systemer til yardplanlægning. 01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til nyeste udviklingstendenser inden for datafangst med anvendelse af stregkoder, scanningsudstyr 

og håndterminaler, herunder systemer og standarder i forbindelse med automatisk datafangst/registrering som fx RFID.

01-05-2011 og fremefter

8282 Ergonomi og sundhed

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder ¿ herunder særlige forhold 

vedrørende rusmidler, psykisk balance og fokus.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden.

Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

01-05-2011 og fremefter
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 3 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.

01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for 

hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

01-05-2011 og fremefter

 5 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.

01-05-2011 og fremefter

8283 Kommunikation og service - havn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan give virksomhedens interne og eksterne kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt 

betjening ved hjælp af viden om relevante kommunikationsteorier og viden om konflikthåndtering.

01-05-2011 og fremefter

 2 Korrekt betjening af virksomhedens kunder mv. omfatter behandling af reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt 

sprogbrug, kortfattede skriftlige beskeder og anden formidling.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven har viden om andre kulturer og de pågældende kulturers betydning for hvordan hensigtsmæssig kommunikation kan 

foregå.

01-05-2011 og fremefter

8284 Transport fremmedsprog - havn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til havnefaglige/maritime termer på fremmedsprog (engelsk). 01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende normalt anvendte havnefaglige/maritime termer i forbindelse med det daglige arbejde. 01-05-2011 og fremefter

8285 Basis kvalitetsstyring, logistik og miljø

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til formulering af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til 

kvalitetsmål, kvalitetsomkostninger, procedurer og instruktioner.

01-05-2011 og fremefter

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

og kvalitetsmål

01-05-2011 og fremefter

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

instruktioner.

01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven kan med baggrund i bevidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet, 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.

01-05-2011 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til grundlæggende virksomhedsøkonomi. 01-05-2011 og fremefter
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 6 Eleven får kendskab til indre og ydre miljøpåvirkninger. 01-05-2011 og fremefter

8286 Terminaltraktor - havn

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, under hensyn til gældende myndighedskrav samt de sikkerhedskrav som gælder for havne- og 

terminalområdet, manøvrere terminaltraktor med tilkoblet trailer eller terminalvogn med svanehals på havne- og 

terminalområder og ombord på skibe, herunder kørsel på ramper og under kran og kan ved hjælp af signalmand/vinkemand 

stuve trailer og terminalvogn ombord på skibe med korrekt brug af sikkerhedskæder.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven 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.

01-05-2011 og fremefter

11145 Køreuddannelse, kategori B 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11496 Farligt gods - grunduddannelse

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager ¿ dog ikke 

gods hørende til klasse 1 og klasse 7. 

Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Havnemedhjælper

Afsluttende prøve
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8499 Afsl.prv. Havne- & terminal, havnemedhjælper

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl. prøve Havne- og terminal, havnemedhjælper 01-05-2011 og fremefter

Kompetencemål

12934 Komp-mål, Havnemedhjælper

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 9 Eleven kan udføre almindeligt forekommende operative arbejdsopgaver i forbindelse med transport, håndtering, lastning og 

losning i havne og terminaler.

01-07-2017 og fremefter

 10 Eleven kan anvende relevante tekniske hjælpemidler, køretøjer mv., herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr samt 

erhverver kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved korrekt lastsikring, anhugning og håndtering, herunder håndtering af farligt gods 01-08-2015 og fremefter

 4 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 kommunikere og informere korrekt internt og eksternt

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan medvirke i arbejdet med security (sikkerhed i havne og terminaler). 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan anvende transportspecifikt fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 12 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Havne- og terminalarbejder

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter 

og være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan redegøre for enkle samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale og internationale udvikling

01-08-2019 og fremefter
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 7 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på internationaliseringens betydning for Danmark, herunder inddrage 

EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling, samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere

01-08-2019 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i 

et internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 8 anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner. 01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven redegøre for og diskutere enkle samfundsmæssige problemstillinger i forskellige medier. 01-08-2019 og fremefter

AMU-mål

40164 Stillads - Evakuering og redning i højde

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udarbejde plan for evakuering af faldsikret kollega, så der hurtigt og sikkert kan iværksættes redning, hvis der 

sker fald fra højde.

01-05-2011 og fremefter

 2  Eleven kan gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, der hænger i line ved hjælp af sele eller båre, 

herunder ved nedfiring og ophaling.

01-05-2011 og fremefter

 3  Eleven kan udvælge egnet højderedningsudstyr og anvende det korrekt samt yde førstehjælp. 01-05-2011 og fremefter

 4  Eleven har kendskab til AT-vejledning på området og EN-standarder for CE-mærkning på anvendt materiel. 01-05-2011 og fremefter

44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden. 01-05-2011 og fremefter

 2  Eleven kan via kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og   risikovurdering varetage egen og 

andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr.

01-05-2011 og fremefter

 3  Eleven kan foretage kontrol og vedligehold af udstyret, tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr, samt gøre 

brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.

01-05-2011 og fremefter

44759 Lagerstyring med it - udvidede funktioner

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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44770 Stregkoder og håndterminaler

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende håndterminal og stregkodeudstyr til løsning af normalt forekommende opgaver på lageret. 01-08-2015 og fremefter

 2  Opgaverne omfatter blandt andet at plukke, placere, afsende, modtage, registrere samt optælle varer. 01-08-2015 og fremefter

 3  Eleven får kendskab til forskellige stregkodetyper, og hvordan stregkoder kan anvendes i forsyningskæden. 01-08-2015 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter



Udskrevet den 26-09-2019

Side 36 af 76Uddannelsesordning for 94 Havne- og terminaluddannelsen (version 2)

Havne- og terminaluddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

45077 Enhedslaster

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse 

og stuve enhedslaster som; containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder.

01-12-2005 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter også valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art og valg af transportmåde, samt anvendelse af 

almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

01-12-2005 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

14-05-2007 og fremefter

45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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

14-05-2007 og fremefter

45646 Organisation og samarbejde i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Efter gennemført uddannelse kan deltageren, på baggrund af viden om organisationsstruktur, organisationskultur samt 

ledelses- og styringsformer inden for transporterhvervene, indgå i det daglige samarbejde om arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan endvidere på baggrund af erhvervet viden om kommunikations- og informationsgange i branchetypiske 

organisationsformer, deltage konstruktivt og effektivt i virksomhedens organisation, ud fra et helhedssyn.

01-01-2015 og fremefter

45647 Udvikling og teknologi i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltagerne, på baggrund af viden om nyeste udviklingstendenser i teknologi, arbejdsvilkår 

og arbejdsorganisering inden for transporterhvervene, indgå i det daglige samarbejde om arbejdets organisering og 

tilrettelæggelse.

01-06-2010 og fremefter

 2  Eleven kan endvidere, i forbindelse med udførelsen af arbejdet, indgå aktivt i udviklingsprocesser i virksomheden på 

grundlag af erhvervet viden om teknologiens og arbejdsorganiseringens betydning for kompetenceudviklingen inden for 

branchen.

01-06-2010 og fremefter

46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til 

klasse 1 og klasse 7.

29-09-2011 og fremefter

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 29-09-2011 og fremefter

46939 Lagerstyring med it

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan efter gennemført uddannelse 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.

07-11-2011 og fremefter
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47199 Havnen som arbejdsplads

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan efter gennemført uddannelse planlægge og udføre operative arbejdsopgaver på havne- og terminalområdet 

under anvendelse af lasteplaner og tekniske hjælpemidler, som for eksempel truck, kran eller specialmaskiner, til opbygning 

og sikring af godsenheder, afmærkning, håndtering og separation af farligt gods samt udføre korrekt anhugning ved 

løftearbejde og lastning og losning ud fra gældende sikkerhedsregler.

01-01-2014 og fremefter

 2    Eleven kan udføre arbejdet på baggrund af erhvervet viden om opbygningen af en havn og terminal, kendskab til 

strukturen i en havn og terminal samt betydningen af havn- og terminalens rolle i infrastrukturen.

01-01-2014 og fremefter

 3  Endvidere får deltageren kendskab til myndighedskrav og andre interessenters betydning i forhold til arbejdet i havn- og 

terminalen.

01-01-2014 og fremefter

 4    Eleven får kendskab til forskellige skibstyper og godstyper i forhold til lastning og losning af gods og kan anvende 

relevante kommunikationsformer, som fx tegngivning og radiokommunikation, i forbindelse med arbejdet i havn og 

terminalen.

01-01-2014 og fremefter

 5   Eleven kan udføre arbejdet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde på baggrund af kendskab til relevante 

sikkerhedsregler og havnens og terminalens interne bestemmelser og kan ligeledes indgå i samarbejdet om at sikre et sundt 

og sikkert arbejdsmiljø.

01-01-2014 og fremefter

47360 Lastsikring og stuvning af gods til søtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan efter gennemført uddannelse, laste, sikre og stuve gods til søtransport. 01-01-2014 og fremefter

 2  Eleven opnår viden om kræfter i åbne og lukkede havområder, som påvirker godset under transport på skib. 01-01-2014 og fremefter

 3  Herunder gods på lastbiler, påhængskøretøjer, flats, container eller andre lastbærere til søtransport. 01-01-2014 og fremefter

 4  Eleven kan udvælge og anvende korrekt lastsikringsudstyr, stuve og surre de forskellige godstyper, som forekommer 

under søtransport således at der under transporten ikke opstår skader på gods eller transportmidler - eller at der forekommer 

risiko for uheld.

01-01-2014 og fremefter

 5  Arbejdet omfatter læsning, stuvning og surring på sikker måde, og efter gældende regler, således at akseltryk, totalvægt 

på køretøjer ikke overskrides samt at tyngdepunkt og ligevægt i container og på flats er korrekt.

01-01-2014 og fremefter

 6  Arbejdet omfatter almindelig emballageafmærkning, håndtering, afklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt 

vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til leverandørens forskrifter og gældende regler.

01-01-2014 og fremefter

47849 EU-Efteruddannelse for godschauffører

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som godschauffør jf. 01-10-2015 og fremefter

 2 Trafik- og Byggestyrlesen BEK nr. 01-10-2015 og fremefter
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 3 877 af08/07/2015, §§a7 21 og §§a7 22. 01-10-2015 og fremefter

 4 Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, 

førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, 

herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.

01-10-2015 og fremefter

 5 Eleven kan endvidere udføre sit arbejde som godschauffør på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige 

forhold i godstransporten, ved forskellige transportformer og under håndtering af relevante godstyper.

01-10-2015 og fremefter

47894 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, i samarbejde med andre, anvende et professionelt it-lagerstyringssystem til 

løsning af relevante arbejdsopgaver på lageret, hvor der indgår anvendelse af håndterminaler og stregkoder.

15-07-2014 og fremefter

 2  Eleven kan i samarbejde foretage registrering af vare til- og afgange samt optælling og placering af varer. 15-07-2014 og fremefter

 3  Eleven får kendskab til stregkodestandarder og hvordan stregkoder typisk anvendes i lagerfunktionen. 15-07-2014 og fremefter

 4  Endvidere får deltageren kendskab til oprettelse af varekartoteker, debitorer og kreditorer, købs- og salgsordrer samt 

bogføring og udskrivning af relevante dokumenter.

15-07-2014 og fremefter

48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af §§a7 4 i  

bekendtgørelse nr.

11-01-2018 og fremefter

 2  1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser     Efter kurset kender deltageren til:  * Sikkerheds- og 

sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

11-01-2018 og fremefter

 3  

* Risici forbundet med arbejde med kraner, 

* Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger, 

* Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger, 

* Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej, 

* Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang, 

* Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran 

* Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes 

  

Efter kurset kan deltageren: 

* Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt 

* Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved 

hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

* Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

* Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

* Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

* Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning 

* I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner

11-01-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

48643 Mobile kraner >8-30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 

30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf.bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser 

nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.

01-07-2018 og fremefter

 4 Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: 

-risici forbundet med arbejde med mobile kraner 

-mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger 

-mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger 

-reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

-indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang 

-reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner 

-mobile kraners stabilitetsforhold 

-jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne 

-valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt 

-korrekt anvendelse af støtteben 

  

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes 

gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning 

aflæse lastdiagrammer 

opstille mobile kraner korrekt

01-07-2018 og fremefter

48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 

30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf.

11-01-2018 og fremefter

 2  bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 11-01-2018 og fremefter

 3  1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2. 11-01-2018 og fremefter

 4 1 og punkt 2. 11-01-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

 5 2 

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: 

¿¿95 risici forbundet med arbejde med mobile kraner 

¿¿95 mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger 

¿¿95 mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger 

¿¿95 reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

¿¿95 indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang 

¿¿95 reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner 

¿¿95 mobile kraners stabilitetsforhold 

¿¿95 jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne 

¿¿95 valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt 

¿¿95 til korrekt anvendelse af støtteben 

  

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

¿¿95 betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af 

byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

¿¿95 vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

¿¿95 vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

¿¿95 vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes, 

¿¿95 gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

¿¿95 tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning 

¿¿95 aflæse lastdiagrammer 

¿¿95 opstille mobile kraner korrekt

11-01-2018 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 10 25-01-2018 og fremefter

 1 Eleven kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende 

multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere) i henhold til gældende regler.

25-01-2018 og fremefter

 2  Eleven skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de 

anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde u.8 tm, til personløft eller til løft af containere i terminalområder.

25-01-2018 og fremefter

 4  Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder 

anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere 

indrettet som personløfter.

25-01-2018 og fremefter

 5 De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3

25-01-2018 og fremefter

 7 Efter endt uddannelse kender deltageren til:   risici forbundet med arbejde med teleskoplæssere med gafler og 

mandskabskurv,   risici forbundet med teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde,   teleskoplæsseres opbygning og 

sikkerhedsanordninger,   sikkerhedsanordninger, som kræves på teleskoplæssere, der anvendes som kran, men som ikke 

findes på almindelige teleskoplæssere,   anhugning,   teleskoplæsseres beregnede anvendelse, herunder 

anvendelsesbegrænsninger,   forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed,   stabilitetsforhold og korrekt 

anvendelse af støtteben,   jordbundsforhold,   udskifteligt udstyr til løft af byrder, hvor armen udskydes/sammentrækkes i 

lige linje og som kan hæves, sænkes og evt.krøjes,   korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, og valg af 

forlæns-/baglæns-/krabbe-kørsel mv.

25-01-2018 og fremefter

 9       Efter endt uddannelse kan deltageren:  aflæse lastdiagrammer,  betjene teleskoplæssere sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder teleskoplæssere med krøjefunktion, når teleskoplæsseren anvendes til løft af 

byrder på gafler, og til personløft,  afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt,  vurdere stabilitet og vurdere 

underlagets bæreevne ved arbejde med teleskoplæssere,  vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om 

byrden ligger stabilt eller er anhugget korrekt, inden der løftes,  vælge egnet palle/løftetilbehør,  vide, hvor ofte 

teleskoplæssere skal efterses og vedligeholdes,  gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæsseren er ansvarlig 

for  tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

25-01-2018 og fremefter
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48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt betjene teleskoplæssere o. 25-01-2018 og fremefter

 2 lign. multifunktionelle maskiner, der er indrettet til kranløft over 8 tm i henhold til gældende regler. 25-01-2018 og fremefter

 3  Eleven kender til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, og kender desuden til 

arbejde med teleskoplæssere, idet det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren har certifikat fra 48671 

Teleskoplæsser ¿ Certifikat eller fra 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening.

25-01-2018 og fremefter

 4  De detaljerede kvalifikationskrav, som deltageren har opnået efter endt uddannelse og bestået prøve, fremgår af 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

25-01-2018 og fremefter

 5  1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser bilag 1, punkt 2. 25-01-2018 og fremefter

 6 1, Kranbasis. 25-01-2018 og fremefter

 7  

  

Efter endt uddannelse kender deltageren til: 

risici forbundet med arbejde med kraner, herunder teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde, 

teleskoplæsserens opbygning og sikkerhedsanordninger, 

teleskoplæsserens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger ifm kranløft, 

reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang 

reglerne for samløft med kraner af byrder, samt personløft med kran 

  

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner, herunder teleskoplæsser sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt 

betjene teleskoplæsseren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder 

ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

vælge korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes, 

vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

vide, hvor ofte teleskoplæsseren og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes, 

gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæsseren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

føre kranjournaler i nødvendigt omfang 

tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning

25-01-2018 og fremefter
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48684 Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis

Uden niveau

AMU-mål

4,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter endt uddannelse og bestået prøve kan deltageren føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på 

over 8 tm i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

01-08-2018 og fremefter

 2  1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 01-08-2018 og fremefter

 3      Efter kurset kender deltageren til:    ·  Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, 

herunder anhugning af byrden og signalgivning.

01-08-2018 og fremefter

 4   ·  Risici forbundet med arbejde med kraner,  ·  Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,  ·  Kraners beregnede 

anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,  ·  Kraners begrænsninger i forhold til vejrliget  ·  Reglerne for 

anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,  ·  Indholdet af kranjournaler og kunne føre 

disse i nødvendigt omfang,  ·  Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran  ·  Hvor ofte kraner og 

anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes  ·  Jordbundsforhold og stabilitet ved kranarbejde  ·  Krav til eftersyn af 

elevatorhejs til Tårnkran       Efter kurset kan deltageren:    ·  Aflæse lastdiagrammer,  ·  Betjene kraner sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, via radiostyring/fjernstyring på jorden, samt fra deres førerkabiner i min.

01-08-2018 og fremefter

 5  25 m`s højde, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af 

svingende byrde 

·  Foretage anhugning af byrder og betjene Tårnkraner og fast opstillede kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt 

·  Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved 

hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

·  Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

·  Vælge grej til anhugning ved Tårnkran 

·  Foretage vindudregning i henhold til instruktionsbogen 

·  Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

·  Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

·  Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning

01-08-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk 

korrekt måde samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

14-12-2018 og fremefter

 2 Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper. 14-12-2018 og fremefter

 3 Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt 

kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.

14-12-2018 og fremefter

 4 Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for "førstehjælp for 

erhvervschauffører".

14-12-2018 og fremefter
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48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig 

godstransport i varebil.

14-12-2018 og fremefter

 2 Deltageren har fået opdateret sin viden om lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde 14-12-2018 og fremefter

 3 Deltageren har fået opdateret sin viden om principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige 

godstyper

14-12-2018 og fremefter

 4 Deltageren har fået opdateret sin viden om færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og 

parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig 

godstransport

14-12-2018 og fremefter

 5 Deltageren har fået opdateret sin viden om et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici 14-12-2018 og fremefter

 6 Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for "førstehjælp for 

erhvervschauffører".

14-12-2018 og fremefter

49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

28-01-2019 og fremefter

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

interessenter.

28-01-2019 og fremefter

 3 Deltageren kan importere data til databasen samt eksportere data fra databasen til brug eller videre bearbejdning i andre 

systemer som tekstbehandling, regneark samt mailsystemer.

28-01-2019 og fremefter

49376 Samarbejde i teams

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

28-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams og medvirke til, at 

samarbejdet sigter imod teamets mål og resultater.

08-01-2019 og fremefter

 2  Eleven opnår viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt. 08-01-2019 og fremefter

 3  Eleven får redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og redskaber til at udvikle teamet i fællesskab. 08-01-2019 og fremefter

 4  Redskaber som deltageren bliver præsenteret for kan være: Samarbejdsøvelser Rolleprofiler Organisering i teamet 

Feedback og kommunikation Opstilling af mål for teamet

08-01-2019 og fremefter
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49430 Kvalitetsstyring i virksomheder

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

28-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse: Har deltageren et grundlæggende kendskab til kvalitetssystemer og relevante 

kvalitetsværktøjer til vedligeholdelse heraf.

08-01-2019 og fremefter

 2  Kan deltageren anvende specifikke procedurer og instruktioner i forhold til eget arbejde og kan medvirke ved 

vedligeholdelse og revision af disse.

08-01-2019 og fremefter

 3  Endelig kan deltageren kontrollere og registrere måledata, foretage færdigmeldinger og håndtere afvigelser/fejlmelding. 08-01-2019 og fremefter

 4  Har deltageren kendskab til relevante metoder til at arbejde med systematisk problemløsning og kvalitetsforbedringer, fx 

årsags-virkningsdiagram, PGKH og forbedringstavler Har deltageren viden om og forståelse for de grundlæggende 

principper i standarden for auditering af ledelsessystemer (ISO 19011).

08-01-2019 og fremefter

Afsluttende prøve

8501 afsl.prv Havne & terminalud, havne- & terminalarb.

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl. prøve Havne- og terminal, havne- og terminalarbejder 01-05-2011 og fremefter

Praktikmål

13877 Avanceret havnearbejde

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører arbejdsopgaver, der har relation til specialet og til de valgfrie specialefag. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven udfører sikkert og selvstændigt avancerede anhugnings-, lastsikrings- og godshåndteringsopgaver, herunder arbejde 

med farligt gods.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven arbejder med kvalitetsstyringssystemer, logistikstyring og innovation. 01-08-2015 og fremefter

 4 Det vil derudover være hensigtsmæssigt, hvis eleven er beskæftiget med selvstændige arbejdsopgaver som afspejler 

uddannelsens krav om ansvarsbevidsthed, kvalitetssans, initiativ og kreativitet.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven arbejder med maskiner hvortil der kræves kørekort kategori C såfremt virksomheden råder over sådant udstyr. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven deltager aktivt i virksomhedens forandringsprocesser ud fra virksomhedens fastlagte målsætninger og 

handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

Kompetencemål

12941 Komp-mål, Havne- og terminalarbejder

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 15 Eleven kan udføre almindeligt forekommende operative arbejdsopgaver i forbindelse med transport, håndtering, lastning og 

losning i havne og terminaler.

01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan anvende relevante tekniske hjælpemidler, køretøjer mv., herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr samt 

erhverver kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved korrekt lastsikring, anhugning og håndtering, herunder håndtering af farligt gods 01-08-2015 og fremefter

 4 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 kommunikere og informere korrekt internt og eksternt

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan medvirke i arbejdet med security (sikkerhed i havne og terminaler). 01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan anvende transportspecifikt fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan selvstændigt anvende informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med løsning af 

arbejdsopgaverne.

01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale forhold, herunder arbejdsdeling inden for egen branche. 01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i havne og terminaler under anvendelse af maskiner og udstyr i 

henhold til gældende regler, processer og styringssystemer.

01-08-2015 og fremefter

 22 Eleven erhverver kørekort kategori C samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 

regler.

01-07-2017 og fremefter

Øvrige

5387 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjets aggregater. 01-07-2008 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode



Udskrevet den 26-09-2019

Side 47 af 76Uddannelsesordning for 94 Havne- og terminaluddannelsen (version 2)

Havne- og terminaluddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser
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 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår 

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter

8289 Udvidet kvalitetsstyring, logistik og miljø

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

kvalitetsmål, kvalitetsomkostninger, procedurer og instruktioner.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke ved gennemførelse af kvalitets auditering i forbindelse med certificerede kvali-tetsstyringssystemer 

efter DS/ISO 9000-serien og/eller andre relevante kvalitetsstyringssystemer.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan efter gennemført uddannelse, gennem teorier om logistik ¿ blandt andet viden om begreberne LEAN og Six 

Sigma - indgå i det praktiske samarbejde i virksomhedens samlede logistikkæde, herunder identificere relevante 

problemstillinger i forhold til vare- og informationsstrømme inden for eget arbejdsområde. I den forbindelse kan eleven, i 

samarbejde med andre, udarbejde forslag til løsning af de identificerede problemer ud fra et helhedssyn og under hensyn til 

de valgte styringsprincipper.

01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden om indre og ydre miljøpåvirkninger. 01-05-2011 og fremefter

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til innovationsbegrebet og kan give eksempler på anvendelsen af begrebet i forhold til virksomheden - 

herunder sammenhængen med virksomhedens styringssystemer (fx logistikstyring, kvalitetsstyring, "Lean") og 

ledelsesforhold.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter, 

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjer og metoder, der indgår i, og fremmer, forandringsprocesser i relation til egen jobfunktion og 

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan gøre rede for 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.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven 

få indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

- Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed 

og det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter

 4 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i 

studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

11248 Køreuddannelse kat. B 1,5 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11497 Signal-/lugemand

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde og i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, fungere som 

lugemand for landbaserede kraner samt dirigere forskellige skibstypers hejsemidler ved lastning og losning af gods.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan udføre arbejdet i samarbejde med andre og arbejdet udføres blandt andet ved brug af signalgivnings- og 

radiokommunikation efter gældende regler, og i visse tilfælde ved anvendelse af basale engelske ord og vendinger 

vedrørende arbejdsopgaven.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til relevante forskellige skibstyper, hejsemidler og kraner som anvendes ved lastning og losning af 

gods på skibe.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til de forskellige sikkerhedsregler om bord på et skib og kan på den baggrund færdes 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forbindelse med arbejdet med at laste og losse.

01-08-2015 og fremefter



Udskrevet den 26-09-2019

Side 49 af 76Uddannelsesordning for 94 Havne- og terminaluddannelsen (version 2)

Havne- og terminaluddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser
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11499 IMDG for havne- og terminalarbejdere

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt 

af- og pålæsning af farligt gods i henhold til bestemmelserne i IMDG.

01-08-2015 og fremefter

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med henblik på godstransport, som kræves i Trafikstyrelsens 

bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, 

bilag 2.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4 

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

Trafikstyrelsens regler jf. § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

15489 Faglig specialisering for havn og terminal

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af speciale havn og terminal.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en havne- og terminalfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

16785 Mobile kraner over 30 ton, med ballast

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,0 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobilkran med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder 

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter jf. § 5 stk. 2. i bekendtgørelse nr. 1346 

af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 2 Eleven har kendskab til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med mobile kraner og lignende 

maskiner, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

01-01-2018 og fremefter

 3 Eleven kan opstille og betjene almindeligt forekommende mobilkran over 30 tonsmeter, herunder vælge og anvende 

ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med løfteevne over 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.3. i bekendtgørelse nr. 1346 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 5 Eleven består den tilhørende teoretiske og praktiske certifikatprøve. Prøven afholdes i henhold til gældende 

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter

16913 Planlægning og udførelse af transportforløb

Ekspert

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan planlægge og gennemføre hele transportforløb inden for gængse transportformer med skib, tog, fly eller 

vejtransport på baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-07-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende de forskellige transportformer til en logistisk helhed. 01-07-2018 og fremefter

 3 Eleven kan anvende relevante IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som 

branchespecifikke.

01-07-2018 og fremefter

17614 Logistikløsninger med 3. Part

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i samarbejde med 3. part medvirke til løsning af logistikopgaver, som vedrører den totale forsyningskæde. 01-08-2019 og fremefter

 2 Eleven har arbejdet med markeds- og kundeorienteret holdninger og forstår logistiksamarbejdets betydning for opbygning af 

en virksomheds udbud af logistikydelser, virksomhedens organisation og ressourcernes fordeling i denne.

01-08-2019 og fremefter

33060 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter
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Afsluttet fag

16786 Kørsel med mobil kran over 30 tm

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan manøvrere mobil kran med en løfteevne over 30 tonsmeter sikkerhedsmæssigt forsvarligt under iagttagelse af 

de gældende færdselsregler og betjeningsmanualer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.

01-01-2018 og fremefter

 2 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobil kran med en løfteevne over 30 tonsmeter. 01-01-2018 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med mobile kraner og lignende 

maskiner, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven kan opstille og betjene mobil kran over 30 tonsmeter, herunder vælge og anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

40558 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers- og portalkraner. 01-03-2010 og fremefter

 2      Eleven:    ·  kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse - Bekendtgørelse om førercertifikater til 

kraner og gaffeltrucks m.

01-03-2010 og fremefter

 3 v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. 01-03-2010 og fremefter

 4  "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse. 01-03-2010 og fremefter

 5  og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat¿. 01-03-2010 og fremefter

47122 Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), optimere brændstofudnyttelsen, med deraf afledt minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og 

hensyntagen til miljø.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i energirigtig kørsel, hvor brændstofforbruget optimeres i forhold til 

deltagerens tidligere kørselsmønster.

01-08-2015 og fremefter

 3      Eleven har, efter gennemført uddannelse, viden om de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes 

gennem motorers udstødning, samt hvilke tekniske, fysiske, vejrmæssige og topografiske forhold, som har indflydelse på 

brændstofforbruget.

01-08-2015 og fremefter
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47374 Lugemand

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde og i henhold til 

arbejdsmiljølovgivningen, fungere som lugemand for landbaserede kraner samt dirigere forskellige skibstypers hejsemidler 

ved lastning og losning af gods.

01-01-2014 og fremefter

 2  Arbejdet foregår i samarbejde med andre og udføres blandt andet ved brug af signalgivnings- og radiokommunikation efter 

gældende regler, og i visse tilfælde ved anvendelse af basale engelske ord og vendinger vedrørende arbejdsopgaven.

01-01-2014 og fremefter

 3   Eleven får kendskab til relevante forskellige skibstyper, hejsemidler og kraner som anvendes ved lastning og losning af 

gods på skibe.

01-01-2014 og fremefter

 4   Eleven får kendskab til de forskellige sikkerhedsregler om bord på et skib og kan på den baggrund færdes 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forbindelse med arbejdet med at laste og losse.

01-01-2014 og fremefter

47375 Bilhåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse laste og losse biler (bilhåndtering) på bilskibe, jernbane samt udføre håndtering af 

biler på bilterminaler.

01-01-2014 og fremefter

 2  Eleven kan endvidere surre og afsurre bilerne. 01-01-2014 og fremefter

 3   Eleven får i forbindelse med uddannelsen det nødvendige kendskab til myndighedskrav og andre interessenters krav til 

håndteringen af biler, herunder hensigtsmæssig placering af biler, kørsel over ramper og starthjælp.

01-01-2014 og fremefter

 4   Eleven kan håndtere biler efter gældende sikkerhedsregler, færdselsregler (interne og eksterne), brandveje og flugtveje 

samt eventuelle kvalitetssikringsprocedurer.

01-01-2014 og fremefter
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Elevtypesamling: EUV1

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 8 Eleven kan referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter 

samt være bevidst om andres holdninger og argumenter

01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven kan identificere enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den 

aktuelle samfundsudvikling

01-08-2019 og fremefter

 10 Eleven kan identificere enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige 

virksomheder

01-08-2019 og fremefter

 11 Eleven kan være bevidst om egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system

01-08-2019 og fremefter

 12 Eleven kan bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde 01-08-2019 og fremefter

 13 foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier for at identificere forskellige 

mediers betydning for samfundsdebatten

01-08-2019 og fremefter

Øvrige

8278 Havnen som arbejdsplads

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sit kendskab til opbygningen af en havn, herunder betydningen af geografien, infrastrukturen, 

myndighedskravene og interessenterne i det daglige arbejde.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til forskellige skibstyper og godstyper, herunder særregler om håndtering af farligt gods. 01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan anvende normalt forekommende arbejdsmetoder, redskaber, køretøjer og udstyr i havnen. 01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til havnelogistikken ¿ herunder relevante regler og bestemmelser for færdsel på havneområdet samt 

ISPS og kan anvende sin viden til at placere egen havn i forhold til den samlede logistikkæde.

01-05-2011 og fremefter

 5 Eleven kan i det daglige arbejde anvende sin viden om nationale og internationale bestemmelser for safety og security 

samt almindelige sikkerhedsregler og procedurer for arbejdet i havnen.

01-05-2011 og fremefter

 6 Eleven kan håndtere farligt gods på havnen efter gældende regler og bestemmelser ¿ herunder IMDG. 01-05-2011 og fremefter

8279 Brancherettet arbejdsmiljø og sikkerhed

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde, herunder brug af personlige 

værnemidler.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx 

arbejdspladsvurdering.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet 

blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge 

information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.

01-05-2011 og fremefter

8280 Lastsikring, håndtering og anhugning

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,3 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,3 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende sin viden om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og anvende det korrekte 

lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på relevante køretøjer o. lign. således, at transporten kan 

gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan foretage lastning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke 

overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt 

vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan føre og betjene relevante køretøjer og håndteringsudstyr ved håndtering af forskellige godstyper. 01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til konsekvenserne af skader på godset og kan træffe de nødvendige foranstaltninger såfremt godset 

er beskadiget.

01-05-2011 og fremefter

 5 Eleven 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.

01-05-2011 og fremefter

 6 Eleven kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere 

klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation

01-05-2011 og fremefter

 7 Eleven kan i forbindelse med anhugningen, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, 

sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser.

01-05-2011 og fremefter

 8 Eleven kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. 01-05-2011 og fremefter

 9 Eleven kan fungere som sikkerhedsansvarlig i forbindelse med arbejdet og har i den forbindelse forståelse for samarbejdets 

betydning, ansvar og rettigheder.

01-05-2011 og fremefter

8281 It i havnen

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende normalt forekommende kommunikationsudstyr i havnen efter gældende regler og procedurer. 01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven får kendskab til havnens it-systemer, herunder systemer til yardplanlægning. 01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til nyeste udviklingstendenser inden for datafangst med anvendelse af stregkoder, scanningsudstyr 

og håndterminaler, herunder systemer og standarder i forbindelse med automatisk datafangst/registrering som fx RFID.

01-05-2011 og fremefter
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8282 Ergonomi og sundhed

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder ¿ herunder særlige forhold 

vedrørende rusmidler, psykisk balance og fokus.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden.

Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

01-05-2011 og fremefter

 3 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.

01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for 

hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

01-05-2011 og fremefter

 5 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.

01-05-2011 og fremefter

8283 Kommunikation og service - havn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan give virksomhedens interne og eksterne kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt 

betjening ved hjælp af viden om relevante kommunikationsteorier og viden om konflikthåndtering.

01-05-2011 og fremefter

 2 Korrekt betjening af virksomhedens kunder mv. omfatter behandling af reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt 

sprogbrug, kortfattede skriftlige beskeder og anden formidling.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven har viden om andre kulturer og de pågældende kulturers betydning for hvordan hensigtsmæssig kommunikation kan 

foregå.

01-05-2011 og fremefter

8284 Transport fremmedsprog - havn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til havnefaglige/maritime termer på fremmedsprog (engelsk). 01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende normalt anvendte havnefaglige/maritime termer i forbindelse med det daglige arbejde. 01-05-2011 og fremefter
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8285 Basis kvalitetsstyring, logistik og miljø

Begynder

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til formulering af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til 

kvalitetsmål, kvalitetsomkostninger, procedurer og instruktioner.

01-05-2011 og fremefter

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

og kvalitetsmål

01-05-2011 og fremefter

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

instruktioner.

01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven kan med baggrund i bevidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet, 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.

01-05-2011 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til grundlæggende virksomhedsøkonomi. 01-05-2011 og fremefter

 6 Eleven får kendskab til indre og ydre miljøpåvirkninger. 01-05-2011 og fremefter

8286 Terminaltraktor - havn

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, under hensyn til gældende myndighedskrav samt de sikkerhedskrav som gælder for havne- og 

terminalområdet, manøvrere terminaltraktor med tilkoblet trailer eller terminalvogn med svanehals på havne- og 

terminalområder og ombord på skibe, herunder kørsel på ramper og under kran og kan ved hjælp af signalmand/vinkemand 

stuve trailer og terminalvogn ombord på skibe med korrekt brug af sikkerhedskæder.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven 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.

01-05-2011 og fremefter

11145 Køreuddannelse, kategori B 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter
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11496 Farligt gods - grunduddannelse

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager ¿ dog ikke 

gods hørende til klasse 1 og klasse 7. 

Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

01-08-2015 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Havnemedhjælper

Afsluttende prøve

8499 Afsl.prv. Havne- & terminal, havnemedhjælper

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl. prøve Havne- og terminal, havnemedhjælper 01-05-2011 og fremefter

Kompetencemål

12934 Komp-mål, Havnemedhjælper

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 9 Eleven kan udføre almindeligt forekommende operative arbejdsopgaver i forbindelse med transport, håndtering, lastning og 

losning i havne og terminaler.

01-07-2017 og fremefter

 10 Eleven kan anvende relevante tekniske hjælpemidler, køretøjer mv., herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr samt 

erhverver kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved korrekt lastsikring, anhugning og håndtering, herunder håndtering af farligt gods 01-08-2015 og fremefter

 4 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 kommunikere og informere korrekt internt og eksternt

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan medvirke i arbejdet med security (sikkerhed i havne og terminaler). 01-08-2015 og fremefter

 11 Eleven kan anvende transportspecifikt fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 12 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter
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Fag på specialet/trinnet Havne- og terminalarbejder

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter 

og være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan redegøre for enkle samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale og internationale udvikling

01-08-2019 og fremefter

 7 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på internationaliseringens betydning for Danmark, herunder inddrage 

EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling, samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere

01-08-2019 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i 

et internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 8 anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner. 01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven redegøre for og diskutere enkle samfundsmæssige problemstillinger i forskellige medier. 01-08-2019 og fremefter

AMU-mål

40164 Stillads - Evakuering og redning i højde

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udarbejde plan for evakuering af faldsikret kollega, så der hurtigt og sikkert kan iværksættes redning, hvis der 

sker fald fra højde.

01-05-2011 og fremefter

 2  Eleven kan gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, der hænger i line ved hjælp af sele eller båre, 

herunder ved nedfiring og ophaling.

01-05-2011 og fremefter

 3  Eleven kan udvælge egnet højderedningsudstyr og anvende det korrekt samt yde førstehjælp. 01-05-2011 og fremefter

 4  Eleven har kendskab til AT-vejledning på området og EN-standarder for CE-mærkning på anvendt materiel. 01-05-2011 og fremefter

44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden. 01-05-2011 og fremefter

 2  Eleven kan via kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og   risikovurdering varetage egen og 

andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr.

01-05-2011 og fremefter
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 3  Eleven kan foretage kontrol og vedligehold af udstyret, tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr, samt gøre 

brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.

01-05-2011 og fremefter

44759 Lagerstyring med it - udvidede funktioner

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

44770 Stregkoder og håndterminaler

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende håndterminal og stregkodeudstyr til løsning af normalt forekommende opgaver på lageret. 01-08-2015 og fremefter

 2  Opgaverne omfatter blandt andet at plukke, placere, afsende, modtage, registrere samt optælle varer. 01-08-2015 og fremefter

 3  Eleven får kendskab til forskellige stregkodetyper, og hvordan stregkoder kan anvendes i forsyningskæden. 01-08-2015 og fremefter

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 01-01-2015 og fremefter

 3 Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. 01-01-2015 og fremefter

45077 Enhedslaster

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse 

og stuve enhedslaster som; containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder.

01-12-2005 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter også valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art og valg af transportmåde, samt anvendelse af 

almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

01-12-2005 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

14-05-2007 og fremefter

45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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

14-05-2007 og fremefter
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45646 Organisation og samarbejde i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltageren, på baggrund af viden om organisationsstruktur, organisationskultur samt 

ledelses- og styringsformer inden for transporterhvervene, indgå i det daglige samarbejde om arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan endvidere på baggrund af erhvervet viden om kommunikations- og informationsgange i branchetypiske 

organisationsformer, deltage konstruktivt og effektivt i virksomhedens organisation, ud fra et helhedssyn.

01-01-2015 og fremefter

45647 Udvikling og teknologi i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltagerne, på baggrund af viden om nyeste udviklingstendenser i teknologi, arbejdsvilkår 

og arbejdsorganisering inden for transporterhvervene, indgå i det daglige samarbejde om arbejdets organisering og 

tilrettelæggelse.

01-06-2010 og fremefter

 2  Eleven kan endvidere, i forbindelse med udførelsen af arbejdet, indgå aktivt i udviklingsprocesser i virksomheden på 

grundlag af erhvervet viden om teknologiens og arbejdsorganiseringens betydning for kompetenceudviklingen inden for 

branchen.

01-06-2010 og fremefter

46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til 

klasse 1 og klasse 7.

29-09-2011 og fremefter

 2   Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 29-09-2011 og fremefter

46939 Lagerstyring med it

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan efter gennemført uddannelse 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.

07-11-2011 og fremefter

47199 Havnen som arbejdsplads

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan efter gennemført uddannelse planlægge og udføre operative arbejdsopgaver på havne- og terminalområdet 

under anvendelse af lasteplaner og tekniske hjælpemidler, som for eksempel truck, kran eller specialmaskiner, til opbygning 

og sikring af godsenheder, afmærkning, håndtering og separation af farligt gods samt udføre korrekt anhugning ved 

løftearbejde og lastning og losning ud fra gældende sikkerhedsregler.

01-01-2014 og fremefter

 2    Eleven kan udføre arbejdet på baggrund af erhvervet viden om opbygningen af en havn og terminal, kendskab til 

strukturen i en havn og terminal samt betydningen af havn- og terminalens rolle i infrastrukturen.

01-01-2014 og fremefter

 3  Endvidere får deltageren kendskab til myndighedskrav og andre interessenters betydning i forhold til arbejdet i havn- og 

terminalen.

01-01-2014 og fremefter

 4    Eleven får kendskab til forskellige skibstyper og godstyper i forhold til lastning og losning af gods og kan anvende 

relevante kommunikationsformer, som fx tegngivning og radiokommunikation, i forbindelse med arbejdet i havn og 

terminalen.

01-01-2014 og fremefter

 5   Eleven kan udføre arbejdet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde på baggrund af kendskab til relevante 

sikkerhedsregler og havnens og terminalens interne bestemmelser og kan ligeledes indgå i samarbejdet om at sikre et sundt 

og sikkert arbejdsmiljø.

01-01-2014 og fremefter

47360 Lastsikring og stuvning af gods til søtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1   Eleven kan efter gennemført uddannelse, laste, sikre og stuve gods til søtransport. 01-01-2014 og fremefter

 2  Eleven opnår viden om kræfter i åbne og lukkede havområder, som påvirker godset under transport på skib. 01-01-2014 og fremefter

 3  Herunder gods på lastbiler, påhængskøretøjer, flats, container eller andre lastbærere til søtransport. 01-01-2014 og fremefter

 4  Eleven kan udvælge og anvende korrekt lastsikringsudstyr, stuve og surre de forskellige godstyper, som forekommer 

under søtransport således at der under transporten ikke opstår skader på gods eller transportmidler - eller at der forekommer 

risiko for uheld.

01-01-2014 og fremefter

 5  Arbejdet omfatter læsning, stuvning og surring på sikker måde, og efter gældende regler, således at akseltryk, totalvægt 

på køretøjer ikke overskrides samt at tyngdepunkt og ligevægt i container og på flats er korrekt.

01-01-2014 og fremefter

 6  Arbejdet omfatter almindelig emballageafmærkning, håndtering, afklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt 

vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til leverandørens forskrifter og gældende regler.

01-01-2014 og fremefter
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47849 EU-Efteruddannelse for godschauffører

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som godschauffør jf. 01-10-2015 og fremefter

 2 Trafik- og Byggestyrlesen BEK nr. 01-10-2015 og fremefter

 3 877 af08/07/2015, §§a7 21 og §§a7 22. 01-10-2015 og fremefter

 4 Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, 

førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, 

herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.

01-10-2015 og fremefter

 5 Eleven kan endvidere udføre sit arbejde som godschauffør på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige 

forhold i godstransporten, ved forskellige transportformer og under håndtering af relevante godstyper.

01-10-2015 og fremefter

47894 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, i samarbejde med andre, anvende et professionelt it-lagerstyringssystem til 

løsning af relevante arbejdsopgaver på lageret, hvor der indgår anvendelse af håndterminaler og stregkoder.

15-07-2014 og fremefter

 2  Eleven kan i samarbejde foretage registrering af vare til- og afgange samt optælling og placering af varer. 15-07-2014 og fremefter

 3  Eleven får kendskab til stregkodestandarder og hvordan stregkoder typisk anvendes i lagerfunktionen. 15-07-2014 og fremefter

 4  Endvidere får deltageren kendskab til oprettelse af varekartoteker, debitorer og kreditorer, købs- og salgsordrer samt 

bogføring og udskrivning af relevante dokumenter.

15-07-2014 og fremefter

48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af §§a7 4 i  

bekendtgørelse nr.

11-01-2018 og fremefter

 2  1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser     Efter kurset kender deltageren til:  * Sikkerheds- og 

sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

11-01-2018 og fremefter
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 3  

* Risici forbundet med arbejde med kraner, 

* Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger, 

* Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger, 

* Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej, 

* Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang, 

* Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran 

* Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes 

  

Efter kurset kan deltageren: 

* Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt 

* Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved 

hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

* Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

* Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

* Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

* Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning 

* I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner

11-01-2018 og fremefter

48643 Mobile kraner >8-30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 

30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf.bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser 

nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.

01-07-2018 og fremefter

 4 Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: 

-risici forbundet med arbejde med mobile kraner 

-mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger 

-mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger 

-reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

-indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang 

-reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner 

-mobile kraners stabilitetsforhold 

-jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne 

-valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt 

-korrekt anvendelse af støtteben 

  

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes 

gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning 

aflæse lastdiagrammer 

opstille mobile kraner korrekt

01-07-2018 og fremefter

48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

 1 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 

30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf.

11-01-2018 og fremefter

 2  bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 11-01-2018 og fremefter

 3  1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2. 11-01-2018 og fremefter

 4 1 og punkt 2. 11-01-2018 og fremefter

 5 2 

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: 

¿¿95 risici forbundet med arbejde med mobile kraner 

¿¿95 mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger 

¿¿95 mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger 

¿¿95 reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

¿¿95 indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang 

¿¿95 reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner 

¿¿95 mobile kraners stabilitetsforhold 

¿¿95 jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne 

¿¿95 valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt 

¿¿95 til korrekt anvendelse af støtteben 

  

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

¿¿95 betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af 

byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

¿¿95 vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

¿¿95 vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

¿¿95 vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes, 

¿¿95 gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

¿¿95 tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning 

¿¿95 aflæse lastdiagrammer 

¿¿95 opstille mobile kraner korrekt

11-01-2018 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 10 25-01-2018 og fremefter

 1 Eleven kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende 

multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere) i henhold til gældende regler.

25-01-2018 og fremefter

 2  Eleven skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de 

anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde u.8 tm, til personløft eller til løft af containere i terminalområder.

25-01-2018 og fremefter

 4  Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder 

anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere 

indrettet som personløfter.

25-01-2018 og fremefter

 5 De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3

25-01-2018 og fremefter

 7 Efter endt uddannelse kender deltageren til:   risici forbundet med arbejde med teleskoplæssere med gafler og 

mandskabskurv,   risici forbundet med teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde,   teleskoplæsseres opbygning og 

sikkerhedsanordninger,   sikkerhedsanordninger, som kræves på teleskoplæssere, der anvendes som kran, men som ikke 

findes på almindelige teleskoplæssere,   anhugning,   teleskoplæsseres beregnede anvendelse, herunder 

anvendelsesbegrænsninger,   forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed,   stabilitetsforhold og korrekt 

anvendelse af støtteben,   jordbundsforhold,   udskifteligt udstyr til løft af byrder, hvor armen udskydes/sammentrækkes i 

lige linje og som kan hæves, sænkes og evt.krøjes,   korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, og valg af 

forlæns-/baglæns-/krabbe-kørsel mv.

25-01-2018 og fremefter

 9       Efter endt uddannelse kan deltageren:  aflæse lastdiagrammer,  betjene teleskoplæssere sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder teleskoplæssere med krøjefunktion, når teleskoplæsseren anvendes til løft af 

byrder på gafler, og til personløft,  afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt,  vurdere stabilitet og vurdere 

underlagets bæreevne ved arbejde med teleskoplæssere,  vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om 

byrden ligger stabilt eller er anhugget korrekt, inden der løftes,  vælge egnet palle/løftetilbehør,  vide, hvor ofte 

teleskoplæssere skal efterses og vedligeholdes,  gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæsseren er ansvarlig 

for  tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

25-01-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt betjene teleskoplæssere o. 25-01-2018 og fremefter

 2 lign. multifunktionelle maskiner, der er indrettet til kranløft over 8 tm i henhold til gældende regler. 25-01-2018 og fremefter

 3  Eleven kender til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, og kender desuden til 

arbejde med teleskoplæssere, idet det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren har certifikat fra 48671 

Teleskoplæsser ¿ Certifikat eller fra 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening.

25-01-2018 og fremefter

 4  De detaljerede kvalifikationskrav, som deltageren har opnået efter endt uddannelse og bestået prøve, fremgår af 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

25-01-2018 og fremefter

 5  1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser bilag 1, punkt 2. 25-01-2018 og fremefter

 6 1, Kranbasis. 25-01-2018 og fremefter

 7  

  

Efter endt uddannelse kender deltageren til: 

risici forbundet med arbejde med kraner, herunder teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde, 

teleskoplæsserens opbygning og sikkerhedsanordninger, 

teleskoplæsserens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger ifm kranløft, 

reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang 

reglerne for samløft med kraner af byrder, samt personløft med kran 

  

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner, herunder teleskoplæsser sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt 

betjene teleskoplæsseren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder 

ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

vælge korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej 

vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes, 

vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

vide, hvor ofte teleskoplæsseren og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes, 

gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæsseren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

føre kranjournaler i nødvendigt omfang 

tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning

25-01-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

48684 Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis

Uden niveau

AMU-mål

4,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter endt uddannelse og bestået prøve kan deltageren føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på 

over 8 tm i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

01-08-2018 og fremefter

 2  1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 01-08-2018 og fremefter

 3      Efter kurset kender deltageren til:    ·  Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, 

herunder anhugning af byrden og signalgivning.

01-08-2018 og fremefter

 4   ·  Risici forbundet med arbejde med kraner,  ·  Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,  ·  Kraners beregnede 

anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,  ·  Kraners begrænsninger i forhold til vejrliget  ·  Reglerne for 

anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,  ·  Indholdet af kranjournaler og kunne føre 

disse i nødvendigt omfang,  ·  Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran  ·  Hvor ofte kraner og 

anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes  ·  Jordbundsforhold og stabilitet ved kranarbejde  ·  Krav til eftersyn af 

elevatorhejs til Tårnkran       Efter kurset kan deltageren:    ·  Aflæse lastdiagrammer,  ·  Betjene kraner sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, via radiostyring/fjernstyring på jorden, samt fra deres førerkabiner i min.

01-08-2018 og fremefter

 5  25 m`s højde, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af 

svingende byrde 

·  Foretage anhugning af byrder og betjene Tårnkraner og fast opstillede kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt 

·  Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved 

hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde 

·  Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes 

·  Vælge grej til anhugning ved Tårnkran 

·  Foretage vindudregning i henhold til instruktionsbogen 

·  Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio 

·  Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej 

·  Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning

01-08-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk 

korrekt måde samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

14-12-2018 og fremefter

 2 Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper. 14-12-2018 og fremefter

 3 Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt 

kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.

14-12-2018 og fremefter

 4 Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for "førstehjælp for 

erhvervschauffører".

14-12-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig 

godstransport i varebil.

14-12-2018 og fremefter

 2 Deltageren har fået opdateret sin viden om lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde 14-12-2018 og fremefter

 3 Deltageren har fået opdateret sin viden om principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige 

godstyper

14-12-2018 og fremefter

 4 Deltageren har fået opdateret sin viden om færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og 

parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig 

godstransport

14-12-2018 og fremefter

 5 Deltageren har fået opdateret sin viden om et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici 14-12-2018 og fremefter

 6 Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for "førstehjælp for 

erhvervschauffører".

14-12-2018 og fremefter

49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

28-01-2019 og fremefter

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

interessenter.

28-01-2019 og fremefter

 3 Deltageren kan importere data til databasen samt eksportere data fra databasen til brug eller videre bearbejdning i andre 

systemer som tekstbehandling, regneark samt mailsystemer.

28-01-2019 og fremefter

49376 Samarbejde i teams

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

28-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams og medvirke til, at 

samarbejdet sigter imod teamets mål og resultater.

08-01-2019 og fremefter

 2  Eleven opnår viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt. 08-01-2019 og fremefter

 3  Eleven får redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og redskaber til at udvikle teamet i fællesskab. 08-01-2019 og fremefter

 4  Redskaber som deltageren bliver præsenteret for kan være: Samarbejdsøvelser Rolleprofiler Organisering i teamet 

Feedback og kommunikation Opstilling af mål for teamet

08-01-2019 og fremefter
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

49430 Kvalitetsstyring i virksomheder

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

28-01-2019 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse: Har deltageren et grundlæggende kendskab til kvalitetssystemer og relevante 

kvalitetsværktøjer til vedligeholdelse heraf.

08-01-2019 og fremefter

 2  Kan deltageren anvende specifikke procedurer og instruktioner i forhold til eget arbejde og kan medvirke ved 

vedligeholdelse og revision af disse.

08-01-2019 og fremefter

 3  Endelig kan deltageren kontrollere og registrere måledata, foretage færdigmeldinger og håndtere afvigelser/fejlmelding. 08-01-2019 og fremefter

 4  Har deltageren kendskab til relevante metoder til at arbejde med systematisk problemløsning og kvalitetsforbedringer, fx 

årsags-virkningsdiagram, PGKH og forbedringstavler Har deltageren viden om og forståelse for de grundlæggende 

principper i standarden for auditering af ledelsessystemer (ISO 19011).

08-01-2019 og fremefter

Afsluttende prøve

8501 afsl.prv Havne & terminalud, havne- & terminalarb.

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl. prøve Havne- og terminal, havne- og terminalarbejder 01-05-2011 og fremefter

Kompetencemål

12941 Komp-mål, Havne- og terminalarbejder

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 15 Eleven kan udføre almindeligt forekommende operative arbejdsopgaver i forbindelse med transport, håndtering, lastning og 

losning i havne og terminaler.

01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan anvende relevante tekniske hjælpemidler, køretøjer mv., herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr samt 

erhverver kørekort kategori B.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan medvirke ved korrekt lastsikring, anhugning og håndtering, herunder håndtering af farligt gods 01-08-2015 og fremefter

 4 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 kommunikere og informere korrekt internt og eksternt

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan medvirke i arbejdet med security (sikkerhed i havne og terminaler). 01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan anvende transportspecifikt fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde. 01-07-2017 og fremefter
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 19 Eleven kan selvstændigt anvende informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med løsning af 

arbejdsopgaverne.

01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale forhold, herunder arbejdsdeling inden for egen branche. 01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i havne og terminaler under anvendelse af maskiner og udstyr i 

henhold til gældende regler, processer og styringssystemer.

01-08-2015 og fremefter

 22 Eleven erhverver kørekort kategori C samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 

regler.

01-07-2017 og fremefter

Øvrige

5387 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjets aggregater. 01-07-2008 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter

8289 Udvidet kvalitetsstyring, logistik og miljø

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

kvalitetsmål, kvalitetsomkostninger, procedurer og instruktioner.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke ved gennemførelse af kvalitets auditering i forbindelse med certificerede kvali-tetsstyringssystemer 

efter DS/ISO 9000-serien og/eller andre relevante kvalitetsstyringssystemer.

01-05-2011 og fremefter
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 3 Eleven kan efter gennemført uddannelse, gennem teorier om logistik ¿ blandt andet viden om begreberne LEAN og Six 

Sigma - indgå i det praktiske samarbejde i virksomhedens samlede logistikkæde, herunder identificere relevante 

problemstillinger i forhold til vare- og informationsstrømme inden for eget arbejdsområde. I den forbindelse kan eleven, i 

samarbejde med andre, udarbejde forslag til løsning af de identificerede problemer ud fra et helhedssyn og under hensyn til 

de valgte styringsprincipper.

01-05-2011 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden om indre og ydre miljøpåvirkninger. 01-05-2011 og fremefter

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11154 Innovation og forandringsprocesser

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven får kendskab til innovationsbegrebet og kan give eksempler på anvendelsen af begrebet i forhold til virksomheden - 

herunder sammenhængen med virksomhedens styringssystemer (fx logistikstyring, kvalitetsstyring, "Lean") og 

ledelsesforhold.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter, 

processer og/eller forretningsområder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjer og metoder, der indgår i, og fremmer, forandringsprocesser i relation til egen jobfunktion og 

med baggrund i virksomhedens strategi, politik og handlingsplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan gøre rede for 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.

01-08-2015 og fremefter

11243 Internationale forhold og studietur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

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

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven 

få indsigt i:

- Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer

- Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold

- Andre og særegne kulturforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed 

og det faglige udvalg.

01-08-2015 og fremefter
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 4 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i 

studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

11248 Køreuddannelse kat. B 1,5 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, 

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

11497 Signal-/lugemand

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan på sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde og i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, fungere som 

lugemand for landbaserede kraner samt dirigere forskellige skibstypers hejsemidler ved lastning og losning af gods.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan udføre arbejdet i samarbejde med andre og arbejdet udføres blandt andet ved brug af signalgivnings- og 

radiokommunikation efter gældende regler, og i visse tilfælde ved anvendelse af basale engelske ord og vendinger 

vedrørende arbejdsopgaven.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven får kendskab til relevante forskellige skibstyper, hejsemidler og kraner som anvendes ved lastning og losning af 

gods på skibe.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til de forskellige sikkerhedsregler om bord på et skib og kan på den baggrund færdes 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forbindelse med arbejdet med at laste og losse.

01-08-2015 og fremefter

11499 IMDG for havne- og terminalarbejdere

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,2 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt 

af- og pålæsning af farligt gods i henhold til bestemmelserne i IMDG.

01-08-2015 og fremefter
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12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med henblik på godstransport, som kræves i Trafikstyrelsens 

bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, 

bilag 2.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4 

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

Trafikstyrelsens regler jf. § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

15489 Faglig specialisering for havn og terminal

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, 

forskrifter og lovgivning.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, 

som er omfattet af speciale havn og terminal.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets 

normale fagområde i en havne- og terminalfaglig kontekst.

01-08-2015 og fremefter

16785 Mobile kraner over 30 ton, med ballast

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

3,0 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

3,0 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobilkran med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder 

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter jf. § 5 stk. 2. i bekendtgørelse nr. 1346 

af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 2 Eleven har kendskab til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med mobile kraner og lignende 

maskiner, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

01-01-2018 og fremefter

 3 Eleven kan opstille og betjene almindeligt forekommende mobilkran over 30 tonsmeter, herunder vælge og anvende 

ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med løfteevne over 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.3. i bekendtgørelse nr. 1346 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 5 Eleven består den tilhørende teoretiske og praktiske certifikatprøve. Prøven afholdes i henhold til gældende 

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter



Udskrevet den 26-09-2019

Side 74 af 76Uddannelsesordning for 94 Havne- og terminaluddannelsen (version 2)

Havne- og terminaluddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

16913 Planlægning og udførelse af transportforløb

Ekspert

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan planlægge og gennemføre hele transportforløb inden for gængse transportformer med skib, tog, fly eller 

vejtransport på baggrund af kendskab til transportformens dokumenter.

01-07-2018 og fremefter

 2 Eleven kan anvende de forskellige transportformer til en logistisk helhed. 01-07-2018 og fremefter

 3 Eleven kan anvende relevante IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som 

branchespecifikke.

01-07-2018 og fremefter

17614 Logistikløsninger med 3. Part

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i samarbejde med 3. part medvirke til løsning af logistikopgaver, som vedrører den totale forsyningskæde. 01-08-2019 og fremefter

 2 Eleven har arbejdet med markeds- og kundeorienteret holdninger og forstår logistiksamarbejdets betydning for opbygning af 

en virksomheds udbud af logistikydelser, virksomhedens organisation og ressourcernes fordeling i denne.

01-08-2019 og fremefter

33060 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2018 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2008 og fremefter

Afsluttet fag

16786 Kørsel med mobil kran over 30 tm

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan manøvrere mobil kran med en løfteevne over 30 tonsmeter sikkerhedsmæssigt forsvarligt under iagttagelse af 

de gældende færdselsregler og betjeningsmanualer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.

01-01-2018 og fremefter

 2 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobil kran med en løfteevne over 30 tonsmeter. 01-01-2018 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med mobile kraner og lignende 

maskiner, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven kan opstille og betjene mobil kran over 30 tonsmeter, herunder vælge og anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

40558 Certifikatuddannelse C for kranførere

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers- og portalkraner. 01-03-2010 og fremefter

 2      Eleven:    ·  kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse - Bekendtgørelse om førercertifikater til 

kraner og gaffeltrucks m.

01-03-2010 og fremefter

 3 v.¿ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. 01-03-2010 og fremefter

 4  "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse. 01-03-2010 og fremefter

 5  og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat¿. 01-03-2010 og fremefter

47122 Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), optimere brændstofudnyttelsen, med deraf afledt minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og 

hensyntagen til miljø.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i energirigtig kørsel, hvor brændstofforbruget optimeres i forhold til 

deltagerens tidligere kørselsmønster.

01-08-2015 og fremefter

 3      Eleven har, efter gennemført uddannelse, viden om de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes 

gennem motorers udstødning, samt hvilke tekniske, fysiske, vejrmæssige og topografiske forhold, som har indflydelse på 

brændstofforbruget.

01-08-2015 og fremefter

47374 Lugemand

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen (01-08-2018)

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde og i henhold til 

arbejdsmiljølovgivningen, fungere som lugemand for landbaserede kraner samt dirigere forskellige skibstypers hejsemidler 

ved lastning og losning af gods.

01-01-2014 og fremefter

 2  Arbejdet foregår i samarbejde med andre og udføres blandt andet ved brug af signalgivnings- og radiokommunikation efter 

gældende regler, og i visse tilfælde ved anvendelse af basale engelske ord og vendinger vedrørende arbejdsopgaven.

01-01-2014 og fremefter

 3   Eleven får kendskab til relevante forskellige skibstyper, hejsemidler og kraner som anvendes ved lastning og losning af 

gods på skibe.

01-01-2014 og fremefter

 4   Eleven får kendskab til de forskellige sikkerhedsregler om bord på et skib og kan på den baggrund færdes 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forbindelse med arbejdet med at laste og losse.

01-01-2014 og fremefter

47375 Bilhåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2018 til 31-07-2019

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse laste og losse biler (bilhåndtering) på bilskibe, jernbane samt udføre håndtering af 

biler på bilterminaler.

01-01-2014 og fremefter

 2  Eleven kan endvidere surre og afsurre bilerne. 01-01-2014 og fremefter

 3   Eleven får i forbindelse med uddannelsen det nødvendige kendskab til myndighedskrav og andre interessenters krav til 

håndteringen af biler, herunder hensigtsmæssig placering af biler, kørsel over ramper og starthjælp.

01-01-2014 og fremefter

 4   Eleven kan håndtere biler efter gældende sikkerhedsregler, færdselsregler (interne og eksterne), brandveje og flugtveje 

samt eventuelle kvalitetssikringsprocedurer.

01-01-2014 og fremefter


