
Udskrevet den 27-07-2020

Side 1 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Elevtypesamling: Ungdom og EUV3

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

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

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

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
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

11188 Farligt gods, stykgods og tank, kl. 1

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,1 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,1 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med ADR konventionen og de af Beredskabsstyrelsen fastsatte 

regler for grunduddannelse i farligt gods: Stykgods, tank og kl. 1 samt erhverver certifikat, som giver ret til at udføre 

transporter med disse godstyper.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

11194 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjet. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der 

gælder vedrørende akseltryk m.v.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med 

modulvogntog.

01-08-2015 og fremefter

11248 Køreuddannelse kat. B 1,5 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

12076 Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

8,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

8,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-08-2015 og fremefter

17859 National og international transport, kundekontakt

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i national og international transport anvende de dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører og herunder:

- Kan redegøre for anvendelsen og foretage en generel kontrol af de papirer, der ledsager godset under transporten og kan 

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

- Kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport. 

- Kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nødvendige ved indrejse i forskellige lande.

- Kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige forhold, der er forbundet med national og international transport.

- Kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge. 

- Kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, herunder anvende 

ruteplanlægningssystemer (edb). 

- Har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation. 

- Kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder.

01-08-2020 og fremefter

 2 Kundekontakt lastbilchauffør

Eleven har kendskab til virksomhedens kundepolitik og det image virksomheden tilstræber, og eleven kan agere i forhold 

hertil i sit daglige arbejde.

Eleven har kendskab til og kan anvende 4 x 20-reglen, som sætter fokus på en række faktorer i det første møde med 

kunden.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

4792 Lastsikring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Eleven kan foretage lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af 

godsets dimensioner og placering på laddet. Dette omfatter håndtering og transport af forskellige godstyper, grundlæggende 

stuvning/surring/lastsikring af gods på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling).

01-07-2008 og fremefter

4836 Hydraulisk hjælpeudstyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning. 01-07-2008 og fremefter

4924 Arbejde med lad- og læssesystemer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt anvende og betjene de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret 

på lastbiler.

01-07-2008 og fremefter

12197 Introduktion til virksomheden

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

 2 Eleven har et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante 

arbejdsmiljømæssigeforhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven bliver orienteret om de arbejdsopgaver i virksomheden, der indgår i uddannelsen. 01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

12926 Godstransport med lastbil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 1 Eleven udfører godstransport på rutineret niveau med lastbil med en tilladt totalvægt over 

7.500 kg.

01-08-2015 og fremefter

12927 Godstransport med mindre lastbiler

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven transport med lastbil 

med en tilladt totalvægt over 3.500 kg og op til 7.500 kg.

01-08-2015 og fremefter

12929 Kontrol af lastbil - føreransvar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan kontrollere, om lastbilen er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt 

lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aflæse og forstå betydningen af instrumenter og kontrollamper. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan kontrollere at spejlene er, korrekt indstillede, rene og hele. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem lastbilens kontrolsystemer, funktioner 

og reaktioner, at eleven kan afgøre, om den igangværende eller påtænkte kørsel er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

12931 Transportdokumenter

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfylder og kontrollerer transportordrer, fragtbreve og kørselsrapporter eller lignende. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven udfylder ugesedler eller lignende. 01-08-2015 og fremefter

 3 Elene kan kontrollere sin lønseddel. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven anvender normalt forekommende transportdokumenter. 01-08-2015 og fremefter

12932 Kundeservice

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service. 01-08-2015 og fremefter

12933 Rute- og læsseplanlægning

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan kontrollere - og udarbejde rute- og læsseplanlægning på grundlag af gældende køre/hviletidsbestemmelser, samt 

i forhold til kunder.

01-08-2015 og fremefter

12935 Transport af farligt gods

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre transport af farligt 

gods og anvende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

12939 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre transport af 

temperaturfølsomt gods samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12940 Sværgods- eller blokvognskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre sværgods- eller 

blokvognskørsel samt anvende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12942 International transport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven international 

vejgodstransport samt anvender udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service i forhold til 

internationale kunder og leverandører.

01-08-2015 og fremefter

12943 Kørsel og arbejde med kran over 8 tm

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.



Udskrevet den 27-07-2020

Side 9 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven kørsel - og arbejder med 

kran over 8 tm samt udfører sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder

01-08-2015 og fremefter

12945 Kørsel med gaffeltruck eller gaffelstabler

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med 

gaffeltruck eller selvkørende stabler samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser.

Ændret titel

01-08-2015 og fremefter

12946 Kørsel med varevogn under 3.500 kg

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med 

varevogn under 3.500 kg tilladt totalvægt.

01-08-2015 og fremefter

Øvrige

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter
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8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

Grundfag:

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter
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 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter
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 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Godschauffør

Øvrige

16782 Mobile kraner fra 8 til 30 tm m. integr. kranbasis

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter jf. § 5 

stk. 1. 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 lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter, herunder vælge og 

anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav omkring kranbasis jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag pkt. 

2.1. i bekendtgørelse nr. 1148 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 5 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med en løfteevne over 8 

tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

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

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter

17895 Internat. forhold, faglig spec. Godschauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale godschauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter
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17958 Logistikkæde og temperaturfølsomt gods

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan varetage sit daglige arbejde ud fra sit kendskab til kvalitet og miljø i logistikkæden.

Eleven får kendskab til kvalitetsstyringssystemer. Herunder standardiserede kravsmodeller efter DS/ISO 9000-serien eller 

andre relevante kvalitetsstyringssystemer.

Eleven opnår kendskab til kvalitetskrav til leverandør, produktions- og serviceydelser ud fra kundernes behov og 

forventninger.

Eleven opnår endvidere kendskab til samfundsmæssige krav til branchen, herunder begrænsninger af tung trafik i bykerner 

mv.

Eleven har opnået et sådant teoretisk og praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og 

sundhedsarbejde, at vedkommende med sin viden kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven har viden om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse 

af kølemidler og kølemaskinens ydeevne

Eleven kan overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods.

Eleven kan uføre temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets tjeklister, således at godset modtages, 

transporteres og afleveres i henhold til retningslinjer for normale og afvigende transporter.

Eleven kan efterse kølemaskinen, kontrollere mærkning og godkendelser af kølemateriel, fortage systematisk fejlfinding 

ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpe driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres.

Eleven kan bidrage til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

12948 Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører godstransport med påhængsvogn, kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. 01-08-2015 og fremefter

12949 Kontrol af påhængskøretøj - føreransvar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kontrollerer, om påhængskøretøjet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater 

samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til påhængskøretøj er forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at 

eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

12964 IT-dokumentation og -kommunikation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, anvender eleven relevant it-teknologi i 

forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

12966 Transport med stykgods

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører vejgodstransport af forskellige typer af stykgods med det for vejgodstransportbranchen mest almindeligt 

forekommende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12967 Entreprenørkørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre entreprenørkørsel 

samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter
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12968 Transport af levende dyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre dyretransport samt 

anvende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

17448 Komp-mål, Godschauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 14 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2015 og fremefter

 19 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 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 udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran op til 30 tm på en sikker og ansvarsbevidst måde og bestå prøven til  Mobile 

kraner op til 30 tonsmeter med integreret kranbasis. jf. Arbejdstilsynets regler.

01-08-2018 og fremefter

 22 Eleven kan transportere temperaturfølsomt gods, herunder fødevarer. 01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan indgå i et logistikforløb med fokus på kvalitet og miljø. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve
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2241 Afsl.prv: Vejgodstransportuddannelsen,Godschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Godschauffør 01-07-2008 og fremefter

Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

AMU-mål

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter
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 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter
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 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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
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45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter



Udskrevet den 27-07-2020

Side 23 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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
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47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter
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47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter
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 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter

48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter
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48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter

 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter
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48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter
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48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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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48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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 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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

Fag på specialet/trinnet Kørselsdisponent

Øvrige
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4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker almindelige ledelsesredskaber (situationsbestemt ledelse, forandringsledelse, coaching, konflikthåndtering) 

og kan formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og 

horisontalt i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan, på baggrund af et kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige 

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til de fagorganisatoriske arbejdsmarkedsforhold; de faglige organisationers opbygning og struktur, den 

kollektive overenskomst (bl.a. hovedaftalerne, arbejdstid og lønformer).

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til ledelsesretten, den fagretslige behandling af uoverensstemmelser, opbygning af samarbejds-, 

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

 6 Endvidere får eleven en introduktion til øvrige myndigheder, regelsæt og standarder indenfor jobområdet, fx Arbejdstilsynet, 

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

 7 Eleven kan, på baggrund af indsigt i mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling for sine 

medarbejdere, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, anvende denne viden til 

medarbejderudvikling.

01-07-2008 og fremefter

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 

2 eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende transporttekniske og ledelsesmæssige termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale. 01-08-2015 og fremefter

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 2 Eleven kan, på baggrund af indgående kendskab, anvende regneark til udregning af priser på differentierede 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter
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 3 Eleven kan anvende relevante matematiske beregninger fx renteformler og fremskrivninger samt på rutineret niveau 

anvende analyser og modeller for optimering.

01-07-2017 og fremefter

 4 Eleven kan må rutineret niveau medvirke i transportrelaterede overslagsregninger for både nationale og internationale 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter

5659 Vejtransportens love og regler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 4 Eleven kan på baggrund af indgående kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til 

virksomhedens transportydelser.

01-07-2017 og fremefter

 5 Eleven har kendskab til love og regler for national og international transport, herunder regler for markedsadgang, 

forsikringsforhold, borgerlig ret vedrørende transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for 

transportvirksomheder samt

øvrige forhold vedrørende godset/passager, køretøjet, chaufføren og vognmanden.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og -kanaler i forbindelse med ajourføring omkring 

lovgivning.

01-07-2017 og fremefter

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til logistik, benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og 

materiel.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel 

henseende.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til relevante former for informations- og kommunikationsteknologi inden for transportbranchen, som fx

Satellit kommunikation, GPS-systemer, flåde/ lagerstyringsprogrammer mv.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven har teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som virksomhedens 

logistik/ transportydelser indgår i.

01-07-2017 og fremefter

17793 Kvalitetsstyring, kunde, trafiksikkerhedsledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker kundeservice og forhandlingsteknik, fx i forbindelse med forhandling om transportaftale, aftaler med 

leverandører, mv. 

Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse.

01-08-2020 og fremefter
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 2 Eleven kan foretage trafiksikkerhedsledelse, fx med udgangspunkt i EU`s Road Safety Charter.

Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik, kan arbejde med information og inddragelse af 

medarbejdere, indførelse af registreringssystem samt systemer til brændstofmålinger mv.

Eleven kan medvirke til udarbejdelse og implementering af chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, 

virksomhedens image, vedligeholdelse og kontrol.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

4796 Kundeservice og forhandlingsteknik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter god kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven deltager i forhandlinger med leverandører og kunder samt i eventuelle møder om opgavevaretagelse med andre 

afdelinger i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

5146 Styring af produkter, informationer og materiel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter systemer til styring af produkter, informationer og materiel i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

5147 Bistå i daglig drift og ledelse

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven bistår ledelse i daglig drift og ledelse, behersker almindelige ledelsesredskaber og kan formidle et godt samarbejde, 

bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan, på baggrund af et grundigt kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige 

ledelsesarbejde.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden til medarbejderudvikling. 01-07-2008 og fremefter
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 5 Eleven kan deltage i arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

5149 Kvalitetsstyring og optimering af processer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven deltager i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følger op på disse. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven deltager i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål

17457 Komp-mål, Kørselsdisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 11 Eleven kan beherske kundeservice og forhandlingsteknik. 01-08-2015 og fremefter

 16 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan anvende systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til 

logistik.

01-07-2017 og fremefter

 25 Eleven kan forestå daglig drift og disponering og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og 

kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan inddrage relevant arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-07-2017 og fremefter

 10 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer. 01-08-2015 og fremefter

 29 Eleven kan kommunikere, forhandle og træffe aftaler ud fra kendskab til kundeservice, forhandlingsteknik og personlig 

fremtræden.

01-07-2017 og fremefter

 12 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-08-2015 og fremefter
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 30 Eleven behersker dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik på 

videreuddannelse.

01-07-2017 og fremefter

 31 Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet med virksomhedens transportydelser i overensstemmelse med fastlagte regler for 

vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve

2242 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Kørselsdisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Kørselsdisponent 01-07-2008 og fremefter

Øvrige

15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at definere, undersøge og vurdere 

komplekse faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver og/eller faglige 

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt, i samarbejde med andre og ud fra en refleksiv tilgang anvende og kombinere kompetencer inden 

for logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter

AMU-mål
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44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter
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45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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



Udskrevet den 27-07-2020

Side 40 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

49376 Samarbejde i teams

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

Fag på specialet/trinnet Renovationschauffør

Øvrige

5394 Dagrenovation

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre planlægning, indsamling, sortering og behandling af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og 

miljødepoter.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald. 01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven behersker gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen og kan tage hensyn til fysiske og 

psykiske påvirkninger, ergonomiske belastninger og forebygge ulykker i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

16782 Mobile kraner fra 8 til 30 tm m. integr. kranbasis

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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



Udskrevet den 27-07-2020

Side 41 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter jf. § 5 

stk. 1. 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 lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter, herunder vælge og 

anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav omkring kranbasis jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag pkt. 

2.1. i bekendtgørelse nr. 1148 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 5 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med en løfteevne over 8 

tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

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

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter

17889 Ophalercontainer, erhvervsaffald, storskrald

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan betjene flakkøretøjets funktioner på baggrund af et sikkerhedsmæssigt og teknisk kendskab til opbygning, 

virkemåde og kontrolsystemer, aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg og deponier m.m.

Eleven kan afsætte containere og gennemføre aflæsning af affald fra køretøjet herunder betjene forskellige former for 

krog- og wirehejs.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan foretage indsamling, sortering, behandling og opsortering i fraktioner af forskellige typer af erhvervsaffald.

Eleven opnår indsigt i særlige vilkår for denne affaldstype i forhold til korrekt aflevering på deponier, forbrændingsanlæg og 

miljødepoter. Arbejdet omfatter betjening af forskellige containere og komprimatorbiler.

Eleven behersker de gældende regler for håndtering af erhvervsaffald og kan vejlede om, hvordan mængden af 

miljøbelastende stoffer kan nedbringes i de enkelte virksomheder.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan udføre almindelig indsamling, sortering og behandling samt opsortering i fraktioner af storskrald. Arbejdet 

omfatter håndtering af storskrald efter de gældende miljøregler på området.

Eleven kan anvende det nødvendige sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk 

rigtige arbejdsstillinger.

01-08-2020 og fremefter

17891 Klinisk risikoaffald, Olie-kemi, IT dokumentation

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af klinisk risikoaffald.

Eleven kan håndtere klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området og foretage en risikovurdering på 

baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici.

Eleven kan anvende personlige værnemidler og kan efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - 

smittefarlige stoffer.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan håndtere olie- og kemikalieaffald miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og 

de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af denne affaldskategori.

Eleven opnår indsigt i vigtige faretyper og kan foretage sortering i affaldsgrupper og anvende korrekte og godkendte 

emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter.

Ved eventuelle forsendelser kan eleven udfylde transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevere det til 

affaldet hørende sikkerhedskort.

01-08-2020 og fremefter
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 3 Eleven har kendskab til indsamling af data, fejlmelding af beholdere og øvrige drift forstyrrelser f.eks. på grund af is og 

sne.

Eleven kan kommunikere via IT med brugerne, kommunen og andre aktører i forbindelse med affaldstømning.

Eleven har kendskab til forskellige typer af platforme, f.eks. apps til mobiltelefoner, tablets eller andre typer af IT-udstyr 

hvorpå indsamling af data kan udføres.

01-08-2020 og fremefter

17892 Internat. forhold, fagligspec. Renovationschauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale flyttechauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

12969 Renovationskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører renovationskørsel med køretøjer med de mest almindeligt forekommende opbygninger inden for 

renovationsbranchen og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12971 Udstyr på renovationskøretøjer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven betjener det for renovationsbranchen mest almindeligt forekommende udstyr og efter gældende bestemmelser. 01-08-2015 og fremefter

12973 Renovationsområder

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører minimum 2 ud af følgende 4 arbejdsopgaver: transport af dagrenovation, transport af erhvervsaffald, 

transport af storskrald, transport af klinisk risikoaffald.

01-08-2015 og fremefter

14822 IT-kommunikation og -dokumentation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven anvender relevant it-teknologi i forbindelse med renovationsvirksomhedens kommunikations- og 

dokumentationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

17469 Komp-mål, Renovationschauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 13 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 14 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 01-07-2017 og fremefter
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 20 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran op til 30 tm på en sikker og ansvarsbevidst måde og bestå prøven til  Mobile 

kraner op til 30 tonsmeter med integreret kranbasis. jf. Arbejdstilsynets regler.

01-08-2018 og fremefter

 21 Eleven kan anvende relevante hjælpemidler inden for dagrenovation, erhvervsaffald, storskrald og klinisk risikoaffald, 

genbrug samt betjening af flakkøretøjer.

01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan anvendebranchespecifik it-teknologi til kommunikation og dokumentation inden for renovation og genbrug. 01-07-2017 og fremefter

Afsluttende prøve

2245 Afsl.prv: Vejgodstransportudd.,Renovationschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Renovationschauffør 01-07-2008 og fremefter

Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

AMU-mål
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40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter
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43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter
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43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter
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44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter
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45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter
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 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter
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45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter
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46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter
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47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter

 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter
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48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter

48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter
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 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter

48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

Fag på specialet/trinnet Tankbilchauffør

Øvrige

11259 Sikker betjening af tankbilens udstyr

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

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

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre arbejdsopgaver inden for tanktransport af væsker eller pulver, herunder farligt gods, slam, foderstoffer 

og fødevarer, omfattende brug af relevant IT- teknologi til kommunikation og dokumentation, af- og pålæsning, betjening og 

vedligeholdelse af tankbilens udstyr samt hensigtsmæssig adfærd i arbejds- og nødsituationer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan betjene tankbilens tekniske udstyr og foretage almindelig vedligehold og foretage korrekt indrapportering til 

værksted på baggrund af fejldiagnosticering.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre af- og pålæsning af normalt forekommende produkter og kan tage hensyn til de særlige forhold, der 

knytter sig til den konkrete transportform, hvorunder anvendelse af trykluft, vakuum, pumpe eller frit afløb finder sted.

01-08-2015 og fremefter

 4 Elevens adfærd afspejler kendskab til sikkerhedsmæssige forhold og produkttyper. Endvidere kan eleven foretage sikker 

håndtering af slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan gennem teori om ergonomi, uheldsforebyggelse og sundhed indgå i arbejdsopgaver relateret til tanktransport på 

grundlag af et adfærdsbaseret sikkerhedsarbejde og en bevidsthed om sundhedsmæssige faktorer, der påvirker 

chaufførens evne til at udføre normale arbejdsfunktioner.

01-08-2015 og fremefter

17867 Tank - uheldsbekæmpelse, olie og kemikalieaffald

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan håndtere olie- og kemikalieaffald miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og 

de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af denne affaldskategori.

Eleven opnår indsigt i vigtige faretyper og kan foretage sortering i affaldsgrupper og anvende korrekte og godkendte 

emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter.

Ved eventuelle forsendelser kan eleven udfylde transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevere det til 

affaldet hørende sikkerhedskort.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan udføre førstehjælp, skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer, 

brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse.

Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller 

intervenerende indsats, herunder handle korrekt i forhold til miljømæssige belastninger, terrorbekæmpelse og andre 

situationer, som relaterer sig til gældende lovgivning og chaufførens retsstilling.

01-08-2020 og fremefter

17875 Tank kørsel - ny teknologi, konflikt og kunde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan gennem teori om defensiv kørsel, udføre sikker kørsel med tankbil inklusive trailer/hænger i almindeligt 

forekommende trafikale situationer.

Eleven har kendskab til principper for nødvendig koncentration, forudseenhed og evne til at læse trafikale hændelser 

korrekt.

Eleven får efter gennemført øvelseskørsel udarbejdet en trafikal adfærdsmåling og en observeret risikoprofil, hvorefter der 

fastlægges en individuel handlingsplan, som indeholder råd/vejledning, der kan fremme vaner og kørselsmønstre, der kan 

medvirke til nedsættelse af uheldsrisici og nærved hændelser.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan på et køreteknisk anlæg godkendt af Trafikstyrelsen, gennem teori om lange køretøjers manøvreegenskaber, 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt betjene køretøjet korrekt ved manøvrering 

ved lav hastighed.

Eleven kan anvende nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, EPS, 

retarder/motorbremser, hastighedsgrænserne og tempostat m.v.), reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt 

opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

01-08-2020 og fremefter
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 3 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, udføre normalt forekommende kundeservice over for de specifikke 

kundegrupper, som tanktransportvirksomhederne betjener.

01-08-2020 og fremefter

17894 Internat. forhold, faglig spec. Tankbilchauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale tankbilchauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

12948 Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører godstransport med påhængsvogn, kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. 01-08-2015 og fremefter

12949 Kontrol af påhængskøretøj - føreransvar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kontrollerer, om påhængskøretøjet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater 

samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til påhængskøretøj er forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at 

eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter
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12964 IT-dokumentation og -kommunikation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, anvender eleven relevant it-teknologi i 

forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

12974 Tanktransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører tanktransport med køretøjer med de mest almindeligt forekommende opbygninger inden for 

tanktransportbranchen og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12975 Udstyr på køretøjer til tanktransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven betjener det for tanktransportbranchen mest almindeligt forekommende udstyr og efter gældende bestemmelser. 01-08-2015 og fremefter

12976 Tanktransportområder

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven udfører minimum 1 ud af følgende 5 arbejdsopgaver inden for tanktransport: transport af fødevarer, transport af 

farligt gods, transport af pulver, transport af korn og foderstoffer, transport af slam.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

17489 Komp-mål, Tankbilchauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 12 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 14 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

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

 19 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven kan udføre arbejdsopgaver inden for tanktransport af væsker eller pulver, herunder farligt gods, slam, foderstoffer 

og fødevarer.

01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre varetage af- og pålæsning, betjening og vedligeholdelse af tankbilens 

udstyr samt hensigtsmæssig adfærd i arbejds- og nødsituationer.

01-07-2017 og fremefter

Afsluttende prøve

2246 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Tankbilchauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Tankbilchauffør 01-07-2008 og fremefter
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Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

11263 Flytteteknik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,8 ugerVarighed:

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

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende flytteteknisk udstyr. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i og i tilknytning hertil vælge den teknik og det hjælpeudstyr, 

der er mest hensigtsmæssigt til opgaven.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende avanceret flyttelift herunder flyttehejs. 01-08-2015 og fremefter

11267 Vejen som arbejdsplads, jf. udd.krav Vejdirektorat

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå baggrunden for de trafiksikkerhedsmæssige regler om afmærkning af vejarbejder og har kendskab til 

vejreglerne for afmærkning af vejarbejder.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan planlægge afmærkningsopgaver og udføre korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære 

vejarbejder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan ved trafikuheld tilkalde hjælp på korrekt og forsvarlig vis. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har bestået en prøve i faget, som udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, og som afholdes og bedømmes af 

skolen.

01-08-2015 og fremefter
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16782 Mobile kraner fra 8 til 30 tm m. integr. kranbasis

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter jf. § 5 

stk. 1. 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 lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter, herunder vælge og 

anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav omkring kranbasis jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag pkt. 

2.1. i bekendtgørelse nr. 1148 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 5 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med en løfteevne over 8 

tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

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

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter

16900 Natdistribution for godschauffører i byområder

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre kørsel med og håndtering af gods i natdistribution i byområder. 23-03-2018 og fremefter

 2 Eleven kan handle på måder, der medvirker til begrænsning af støjgener og anden forstyrrelse under udførelse af arbejdet, 

herunder overholde regler for brug af arbejdslys, lift, bakalarm mv.

23-03-2018 og fremefter

 3 Eleven kan handle i overensstemmelse med regler for arbejdsmiljø og arbejdstid. 23-03-2018 og fremefter

 4 Eleven kan anvende viden om sammenhængen imellem døgnrytme og søvn, og de særlige helbredsmæssige forhold der 

bør iagttages ved kørsel om natten.

23-03-2018 og fremefter

 5 Eleven kan handle således, at overfald forebygges, samt i praksis tage forholdsregler ved evt. overfald samt afgive 

rapport om unormale forhold.

23-03-2018 og fremefter

16913 Planlægning og udførelse af transportforløb

Ekspert

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode



Udskrevet den 27-07-2020

Side 68 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

AMU-mål

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter
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43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter
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43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter



Udskrevet den 27-07-2020

Side 71 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter
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44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter
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45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter
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45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter
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46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter



Udskrevet den 27-07-2020

Side 76 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter

 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter

48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter

48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter



Udskrevet den 27-07-2020

Side 80 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter

 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter

48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt betjene teleskoplæssere o.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. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser bilag 1, punkt 2. 1, Kranbasis.

25-01-2018 og fremefter

 7 Efter endt uddannelse kender eleven 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 vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

49185 Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan arbejde med fremstilling af plastisk konstruktionsbeton. 21-12-2018 og fremefter

 2 Deltageren kan modtage og kontrollere råvarer, samt deltage i recepthåndteringen. 21-12-2018 og fremefter

 3 Deltageren kan beregne V/C tal og sammensætte kornkurver, samt deltage i kvalitetsdokumentation. 21-12-2018 og fremefter

 4 Deltageren kan beregne modenhedsdøgn og anslå betonens styrkeudvikling ud fra temperaturoplysninger 21-12-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 5 Deltageren kan udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og sikkerhed. 21-12-2018 og fremefter

49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

49430 Kvalitetsstyring i virksomheder

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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Fag på specialet/trinnet Flyttechauffør

Øvrige

5405 Grunduddannelse - flyttearbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan medvirke ved håndtering af almindeligt bohave i niveau, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke ved samløft og udføre almindelig pakning og mærkning af flyttekasser, pakning og læsning af møbler 

samt andet inventar ved flytteopgaver, hvori der indgår anvendelse af flyttebil og håndtering af hjælpeudstyr.

01-07-2008 og fremefter

17884 Flyttearbejde, flytninger, planlægning og sprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan foretage nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr og mærke samt opstille arkiv i 

numerisk og alfabetisk orden.

Eleven har kendskab til skader på flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse.

Eleven kan foretage korrekt afdækning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregne vægt på det 

enkelte flyttegods og udvælge den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- og 

bæreteknik.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan anvende forskellige pakkematerialer, herunder konstruktion af træemballager med værktøj og samtidig vurdere 

de fysiske og klimatiske påvirkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under transport.

Eleven kan udføre specifikke arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mærkning af flyttekasser, forskelligt 

flyttegods, herunder antikviteter, inden for nationale og internationale transportrammer.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan udføre besigtigelse, tilrettelægning - samt planlægge både private- og erhvervsflytninger. 01-08-2020 og fremefter

 4 Eleven kan læse og håndtere relevante dokumenter på engelsk og tysk. 01-08-2020 og fremefter
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17885 Tungt flyt, lastsikring og stuvning, flytteteknik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan klargøre særligt tungt gods til flytning, herunder udvælge de særlige tekniske hjælpemidler, der er behov for ved 

flytning af særligt tungt bohave, inventar og materiel.

Eleven kan dimensionere godset og anvende korrekt løfte- og bæreteknik.

Eleven kan klargøre, adskille og flytte klaverer og flygler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan foretage en korrekt sikring af flyttegods efter færdselslovens bestemmelser og stuve gods på køretøjer og i 

containere, således at en transport kan afvikles uden, at der opstår personskade eller skader på gods og køretøj.

Eleven kan anvende surringsgrej, foretage afstivning og korrekt læsning, således at friktionen nedsættes.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan anvende flytteteknisk udstyr.

Eleven kan vurdere de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i og i tilknytning hertil vælge den teknik og det hjælpeudstyr, 

der er mest hensigtsmæssigt til opgaven.

Eleven kan anvende avanceret flyttelift herunder flyttehejs.

01-08-2020 og fremefter

17893 Internat. forhold, faglig spec. Flytteschauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale flyttechauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

12948 Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører godstransport med påhængsvogn, kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. 01-08-2015 og fremefter

12949 Kontrol af påhængskøretøj - føreransvar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kontrollerer, om påhængskøretøjet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater 

samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til påhængskøretøj er forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at 

eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

12964 IT-dokumentation og -kommunikation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, anvender eleven relevant it-teknologi i 

forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

12978 Flytte- og møbeltransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører flytte- og møbeltransport med køretøjer med de mest almindeligt forekommende opbygninger inden for 

flytte- og møbeltransportbranchen og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter
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12980 Udstyr til flytte- og møbeltransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven betjener det for flytte- og møbeltransportbranchen mest almindeligt forekommende flyttetekniske udstyr og efter 

gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12988 Pakning og emballering

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven pakker og emballere flytte- og møbelgods efter forskrifterne. 01-08-2015 og fremefter

12989 Tungt bohave og inventar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 1 Eleven håndterer tungt bohave og inventar efter forskrifterne. 01-08-2015 og fremefter

12990 Besigtigelse og planlægning

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven medvirker til besigtigelse, tilrettelægning og planlægning af private - og erhvervsflytninger. 01-08-2015 og fremefter
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Kompetencemål

17504 Komp-mål, Flyttechauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 18 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

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

 25 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udføre flytteopgaver med anvendelse af relevante flyttetekniske 

hjælpemidler, foretage pakning og emballering, håndtere tungt bohave og inventar, foretage korrekt stuvning og surring af 

flyttegods på nationale og internationale flytninger.

01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan anvende brancherelevante dokumenter på engelsk og tysk inden for flytteområdet, herunder med fokus på 

internationale flytninger.

01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan besigtige, tilrettelægge og planlægge både privat- og erhvervsflytninger. 01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan anvende kompetencer fra uddannelse i vejen som arbejdsplads og bestå tilhørende prøve. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve

2249 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Flyttechauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Flyttechauffør 01-07-2008 og fremefter
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Øvrige

17886 Vejen som arbejdsplads, udd. krav Vejdirektorat

Uden niveau

Certifikatfag

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå baggrunden for de trafiksikkerhedsmæssige regler om afmærkning af vejarbejder og har kendskab til 

vejreglerne for afmærkning af vejarbejder.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan planlægge afmærkningsopgaver og udføre korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære 

vejarbejder.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan ved trafikuheld tilkalde hjælp på korrekt og forsvarlig vis. 01-08-2020 og fremefter

 4 Eleven har bestået en prøve i faget, som udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, og som afholdes og bedømmes af 

skolen.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

01-08-2020 og fremefter

Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

AMU-mål
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40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter
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43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter
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43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter
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44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter
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45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter
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 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter
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45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter
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46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter
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47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter

 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter
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48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter

48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter
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 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter

48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 og fremefter
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 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode



Udskrevet den 27-07-2020

Side 106 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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 vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Elevtypesamling: EUV 2

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

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

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

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
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

11188 Farligt gods, stykgods og tank, kl. 1

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,1 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,1 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med ADR konventionen og de af Beredskabsstyrelsen fastsatte 

regler for grunduddannelse i farligt gods: Stykgods, tank og kl. 1 samt erhverver certifikat, som giver ret til at udføre 

transporter med disse godstyper.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

11194 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjet. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der 

gælder vedrørende akseltryk m.v.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med 

modulvogntog.

01-08-2015 og fremefter

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-08-2015 og fremefter
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17859 National og international transport, kundekontakt

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i national og international transport anvende de dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører og herunder:

- Kan redegøre for anvendelsen og foretage en generel kontrol af de papirer, der ledsager godset under transporten og kan 

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

- Kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport. 

- Kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nødvendige ved indrejse i forskellige lande.

- Kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige forhold, der er forbundet med national og international transport.

- Kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge. 

- Kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, herunder anvende 

ruteplanlægningssystemer (edb). 

- Har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation. 

- Kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder.

01-08-2020 og fremefter

 2 Kundekontakt lastbilchauffør

Eleven har kendskab til virksomhedens kundepolitik og det image virksomheden tilstræber, og eleven kan agere i forhold 

hertil i sit daglige arbejde.

Eleven har kendskab til og kan anvende 4 x 20-reglen, som sætter fokus på en række faktorer i det første møde med 

kunden.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

4792 Lastsikring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan foretage lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af 

godsets dimensioner og placering på laddet. Dette omfatter håndtering og transport af forskellige godstyper, grundlæggende 

stuvning/surring/lastsikring af gods på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling).

01-07-2008 og fremefter

4836 Hydraulisk hjælpeudstyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan anvende almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning. 01-07-2008 og fremefter

4924 Arbejde med lad- og læssesystemer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt anvende og betjene de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret 

på lastbiler.

01-07-2008 og fremefter

12197 Introduktion til virksomheden

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

 2 Eleven har et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante 

arbejdsmiljømæssigeforhold.

01-08-2015 og fremefter

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

12926 Godstransport med lastbil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 1 Eleven udfører godstransport på rutineret niveau med lastbil med en tilladt totalvægt over 

7.500 kg.

01-08-2015 og fremefter
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12927 Godstransport med mindre lastbiler

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven transport med lastbil 

med en tilladt totalvægt over 3.500 kg og op til 7.500 kg.

01-08-2015 og fremefter

12929 Kontrol af lastbil - føreransvar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan kontrollere, om lastbilen er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt 

lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan aflæse og forstå betydningen af instrumenter og kontrollamper. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan kontrollere at spejlene er, korrekt indstillede, rene og hele. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem lastbilens kontrolsystemer, funktioner 

og reaktioner, at eleven kan afgøre, om den igangværende eller påtænkte kørsel er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

12931 Transportdokumenter

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfylder og kontrollerer transportordrer, fragtbreve og kørselsrapporter eller lignende. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven udfylder ugesedler eller lignende. 01-08-2015 og fremefter

 3 Elene kan kontrollere sin lønseddel. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven anvender normalt forekommende transportdokumenter. 01-08-2015 og fremefter
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12932 Kundeservice

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service. 01-08-2015 og fremefter

12933 Rute- og læsseplanlægning

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan kontrollere - og udarbejde rute- og læsseplanlægning på grundlag af gældende køre/hviletidsbestemmelser, samt 

i forhold til kunder.

01-08-2015 og fremefter

12935 Transport af farligt gods

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre transport af farligt 

gods og anvende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12939 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode



Udskrevet den 27-07-2020

Side 116 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre transport af 

temperaturfølsomt gods samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12940 Sværgods- eller blokvognskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre sværgods- eller 

blokvognskørsel samt anvende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12942 International transport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven international 

vejgodstransport samt anvender udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende forståelse for sammenhængen mellem personlig fremtræden og begrebet service i forhold til 

internationale kunder og leverandører.

01-08-2015 og fremefter

12943 Kørsel og arbejde med kran over 8 tm

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, udfører eleven kørsel - og arbejder med 

kran over 8 tm samt udfører sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder

01-08-2015 og fremefter
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12945 Kørsel med gaffeltruck eller gaffelstabler

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med 

gaffeltruck eller selvkørende stabler samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser.

Ændret titel

01-08-2015 og fremefter

12946 Kørsel med varevogn under 3.500 kg

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre kørsel med 

varevogn under 3.500 kg tilladt totalvægt.

01-08-2015 og fremefter

Øvrige

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter
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8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

Grundfag:

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter
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 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter
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 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Godschauffør

Øvrige

16782 Mobile kraner fra 8 til 30 tm m. integr. kranbasis

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter jf. § 5 

stk. 1. 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 lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter, herunder vælge og 

anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav omkring kranbasis jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag pkt. 

2.1. i bekendtgørelse nr. 1148 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 5 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med en løfteevne over 8 

tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

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

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter

17895 Internat. forhold, faglig spec. Godschauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale godschauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter
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17958 Logistikkæde og temperaturfølsomt gods

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan varetage sit daglige arbejde ud fra sit kendskab til kvalitet og miljø i logistikkæden.

Eleven får kendskab til kvalitetsstyringssystemer. Herunder standardiserede kravsmodeller efter DS/ISO 9000-serien eller 

andre relevante kvalitetsstyringssystemer.

Eleven opnår kendskab til kvalitetskrav til leverandør, produktions- og serviceydelser ud fra kundernes behov og 

forventninger.

Eleven opnår endvidere kendskab til samfundsmæssige krav til branchen, herunder begrænsninger af tung trafik i bykerner 

mv.

Eleven har opnået et sådant teoretisk og praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og 

sundhedsarbejde, at vedkommende med sin viden kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven har viden om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse 

af kølemidler og kølemaskinens ydeevne

Eleven kan overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods.

Eleven kan uføre temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets tjeklister, således at godset modtages, 

transporteres og afleveres i henhold til retningslinjer for normale og afvigende transporter.

Eleven kan efterse kølemaskinen, kontrollere mærkning og godkendelser af kølemateriel, fortage systematisk fejlfinding 

ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpe driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres.

Eleven kan bidrage til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

12948 Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører godstransport med påhængsvogn, kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. 01-08-2015 og fremefter

12949 Kontrol af påhængskøretøj - føreransvar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kontrollerer, om påhængskøretøjet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater 

samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til påhængskøretøj er forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at 

eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

12964 IT-dokumentation og -kommunikation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, anvender eleven relevant it-teknologi i 

forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

12966 Transport med stykgods

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører vejgodstransport af forskellige typer af stykgods med det for vejgodstransportbranchen mest almindeligt 

forekommende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12967 Entreprenørkørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre entreprenørkørsel 

samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter



Udskrevet den 27-07-2020

Side 123 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

12968 Transport af levende dyr

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, kan eleven udføre dyretransport samt 

anvende udstyr og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

17448 Komp-mål, Godschauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 14 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2015 og fremefter

 19 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 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 udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran op til 30 tm på en sikker og ansvarsbevidst måde og bestå prøven til  Mobile 

kraner op til 30 tonsmeter med integreret kranbasis. jf. Arbejdstilsynets regler.

01-08-2018 og fremefter

 22 Eleven kan transportere temperaturfølsomt gods, herunder fødevarer. 01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan indgå i et logistikforløb med fokus på kvalitet og miljø. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve
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2241 Afsl.prv: Vejgodstransportuddannelsen,Godschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Godschauffør 01-07-2008 og fremefter

Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

AMU-mål

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter
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 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter
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 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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
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45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter
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45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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



Udskrevet den 27-07-2020

Side 132 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter
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47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter
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 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter

48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter
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48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter

 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter
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48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter
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48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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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48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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 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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

Fag på specialet/trinnet Kørselsdisponent

Øvrige
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4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker almindelige ledelsesredskaber (situationsbestemt ledelse, forandringsledelse, coaching, konflikthåndtering) 

og kan formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og 

horisontalt i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan, på baggrund af et kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige 

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til de fagorganisatoriske arbejdsmarkedsforhold; de faglige organisationers opbygning og struktur, den 

kollektive overenskomst (bl.a. hovedaftalerne, arbejdstid og lønformer).

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til ledelsesretten, den fagretslige behandling af uoverensstemmelser, opbygning af samarbejds-, 

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

 6 Endvidere får eleven en introduktion til øvrige myndigheder, regelsæt og standarder indenfor jobområdet, fx Arbejdstilsynet, 

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

 7 Eleven kan, på baggrund af indsigt i mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling for sine 

medarbejdere, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, anvende denne viden til 

medarbejderudvikling.

01-07-2008 og fremefter

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 

2 eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende transporttekniske og ledelsesmæssige termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale. 01-08-2015 og fremefter

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 2 Eleven kan, på baggrund af indgående kendskab, anvende regneark til udregning af priser på differentierede 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter
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 3 Eleven kan anvende relevante matematiske beregninger fx renteformler og fremskrivninger samt på rutineret niveau 

anvende analyser og modeller for optimering.

01-07-2017 og fremefter

 4 Eleven kan må rutineret niveau medvirke i transportrelaterede overslagsregninger for både nationale og internationale 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter

5659 Vejtransportens love og regler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 4 Eleven kan på baggrund af indgående kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til 

virksomhedens transportydelser.

01-07-2017 og fremefter

 5 Eleven har kendskab til love og regler for national og international transport, herunder regler for markedsadgang, 

forsikringsforhold, borgerlig ret vedrørende transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for 

transportvirksomheder samt

øvrige forhold vedrørende godset/passager, køretøjet, chaufføren og vognmanden.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og -kanaler i forbindelse med ajourføring omkring 

lovgivning.

01-07-2017 og fremefter

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til logistik, benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og 

materiel.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel 

henseende.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til relevante former for informations- og kommunikationsteknologi inden for transportbranchen, som fx

Satellit kommunikation, GPS-systemer, flåde/ lagerstyringsprogrammer mv.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven har teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som virksomhedens 

logistik/ transportydelser indgår i.

01-07-2017 og fremefter

17793 Kvalitetsstyring, kunde, trafiksikkerhedsledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker kundeservice og forhandlingsteknik, fx i forbindelse med forhandling om transportaftale, aftaler med 

leverandører, mv. 

Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse.

01-08-2020 og fremefter
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 2 Eleven kan foretage trafiksikkerhedsledelse, fx med udgangspunkt i EU`s Road Safety Charter.

Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik, kan arbejde med information og inddragelse af 

medarbejdere, indførelse af registreringssystem samt systemer til brændstofmålinger mv.

Eleven kan medvirke til udarbejdelse og implementering af chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, 

virksomhedens image, vedligeholdelse og kontrol.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

4796 Kundeservice og forhandlingsteknik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter god kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven deltager i forhandlinger med leverandører og kunder samt i eventuelle møder om opgavevaretagelse med andre 

afdelinger i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

5146 Styring af produkter, informationer og materiel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter systemer til styring af produkter, informationer og materiel i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

5147 Bistå i daglig drift og ledelse

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven bistår ledelse i daglig drift og ledelse, behersker almindelige ledelsesredskaber og kan formidle et godt samarbejde, 

bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan, på baggrund af et grundigt kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige 

ledelsesarbejde.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan anvende sin viden til medarbejderudvikling. 01-07-2008 og fremefter
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 5 Eleven kan deltage i arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

5149 Kvalitetsstyring og optimering af processer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven deltager i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følger op på disse. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven deltager i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål

17457 Komp-mål, Kørselsdisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 11 Eleven kan beherske kundeservice og forhandlingsteknik. 01-08-2015 og fremefter

 16 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan anvende systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til 

logistik.

01-07-2017 og fremefter

 25 Eleven kan forestå daglig drift og disponering og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og 

kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan inddrage relevant arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-07-2017 og fremefter

 10 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer. 01-08-2015 og fremefter

 29 Eleven kan kommunikere, forhandle og træffe aftaler ud fra kendskab til kundeservice, forhandlingsteknik og personlig 

fremtræden.

01-07-2017 og fremefter

 12 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-08-2015 og fremefter
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 30 Eleven behersker dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik på 

videreuddannelse.

01-07-2017 og fremefter

 31 Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet med virksomhedens transportydelser i overensstemmelse med fastlagte regler for 

vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve

2242 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Kørselsdisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Kørselsdisponent 01-07-2008 og fremefter

Øvrige

15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at definere, undersøge og vurdere 

komplekse faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver og/eller faglige 

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt, i samarbejde med andre og ud fra en refleksiv tilgang anvende og kombinere kompetencer inden 

for logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter

AMU-mål
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44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter
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45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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49376 Samarbejde i teams

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

Fag på specialet/trinnet Renovationschauffør

Øvrige

5394 Dagrenovation

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre planlægning, indsamling, sortering og behandling af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og 

miljødepoter.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald. 01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven behersker gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen og kan tage hensyn til fysiske og 

psykiske påvirkninger, ergonomiske belastninger og forebygge ulykker i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

16782 Mobile kraner fra 8 til 30 tm m. integr. kranbasis

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

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

og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter jf. § 5 

stk. 1. 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 lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter, herunder vælge og 

anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav omkring kranbasis jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag pkt. 

2.1. i bekendtgørelse nr. 1148 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 5 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med en løfteevne over 8 

tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

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

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter

17889 Ophalercontainer, erhvervsaffald, storskrald

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan betjene flakkøretøjets funktioner på baggrund af et sikkerhedsmæssigt og teknisk kendskab til opbygning, 

virkemåde og kontrolsystemer, aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg og deponier m.m.

Eleven kan afsætte containere og gennemføre aflæsning af affald fra køretøjet herunder betjene forskellige former for 

krog- og wirehejs.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan foretage indsamling, sortering, behandling og opsortering i fraktioner af forskellige typer af erhvervsaffald.

Eleven opnår indsigt i særlige vilkår for denne affaldstype i forhold til korrekt aflevering på deponier, forbrændingsanlæg og 

miljødepoter. Arbejdet omfatter betjening af forskellige containere og komprimatorbiler.

Eleven behersker de gældende regler for håndtering af erhvervsaffald og kan vejlede om, hvordan mængden af 

miljøbelastende stoffer kan nedbringes i de enkelte virksomheder.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan udføre almindelig indsamling, sortering og behandling samt opsortering i fraktioner af storskrald. Arbejdet 

omfatter håndtering af storskrald efter de gældende miljøregler på området.

Eleven kan anvende det nødvendige sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk 

rigtige arbejdsstillinger.

01-08-2020 og fremefter

17891 Klinisk risikoaffald, Olie-kemi, IT dokumentation

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af klinisk risikoaffald.

Eleven kan håndtere klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området og foretage en risikovurdering på 

baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici.

Eleven kan anvende personlige værnemidler og kan efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - 

smittefarlige stoffer.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan håndtere olie- og kemikalieaffald miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og 

de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af denne affaldskategori.

Eleven opnår indsigt i vigtige faretyper og kan foretage sortering i affaldsgrupper og anvende korrekte og godkendte 

emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter.

Ved eventuelle forsendelser kan eleven udfylde transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevere det til 

affaldet hørende sikkerhedskort.

01-08-2020 og fremefter
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 3 Eleven har kendskab til indsamling af data, fejlmelding af beholdere og øvrige drift forstyrrelser f.eks. på grund af is og 

sne.

Eleven kan kommunikere via IT med brugerne, kommunen og andre aktører i forbindelse med affaldstømning.

Eleven har kendskab til forskellige typer af platforme, f.eks. apps til mobiltelefoner, tablets eller andre typer af IT-udstyr 

hvorpå indsamling af data kan udføres.

01-08-2020 og fremefter

17892 Internat. forhold, fagligspec. Renovationschauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale flyttechauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

12969 Renovationskørsel

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører renovationskørsel med køretøjer med de mest almindeligt forekommende opbygninger inden for 

renovationsbranchen og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12971 Udstyr på renovationskøretøjer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven betjener det for renovationsbranchen mest almindeligt forekommende udstyr og efter gældende bestemmelser. 01-08-2015 og fremefter

12973 Renovationsområder

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører minimum 2 ud af følgende 4 arbejdsopgaver: transport af dagrenovation, transport af erhvervsaffald, 

transport af storskrald, transport af klinisk risikoaffald.

01-08-2015 og fremefter

14822 IT-kommunikation og -dokumentation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven anvender relevant it-teknologi i forbindelse med renovationsvirksomhedens kommunikations- og 

dokumentationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

17469 Komp-mål, Renovationschauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 13 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 14 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 01-07-2017 og fremefter
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 20 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran op til 30 tm på en sikker og ansvarsbevidst måde og bestå prøven til  Mobile 

kraner op til 30 tonsmeter med integreret kranbasis. jf. Arbejdstilsynets regler.

01-08-2018 og fremefter

 21 Eleven kan anvende relevante hjælpemidler inden for dagrenovation, erhvervsaffald, storskrald og klinisk risikoaffald, 

genbrug samt betjening af flakkøretøjer.

01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan anvendebranchespecifik it-teknologi til kommunikation og dokumentation inden for renovation og genbrug. 01-07-2017 og fremefter

Afsluttende prøve

2245 Afsl.prv: Vejgodstransportudd.,Renovationschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Renovationschauffør 01-07-2008 og fremefter

Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

AMU-mål
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40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter
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43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter
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43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter
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44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter
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45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter
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 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter
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45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter
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46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter
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47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter

 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter
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48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter

48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter
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 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter

48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 og fremefter
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 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

Fag på specialet/trinnet Tankbilchauffør

Øvrige

11259 Sikker betjening af tankbilens udstyr

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre arbejdsopgaver inden for tanktransport af væsker eller pulver, herunder farligt gods, slam, foderstoffer 

og fødevarer, omfattende brug af relevant IT- teknologi til kommunikation og dokumentation, af- og pålæsning, betjening og 

vedligeholdelse af tankbilens udstyr samt hensigtsmæssig adfærd i arbejds- og nødsituationer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan betjene tankbilens tekniske udstyr og foretage almindelig vedligehold og foretage korrekt indrapportering til 

værksted på baggrund af fejldiagnosticering.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre af- og pålæsning af normalt forekommende produkter og kan tage hensyn til de særlige forhold, der 

knytter sig til den konkrete transportform, hvorunder anvendelse af trykluft, vakuum, pumpe eller frit afløb finder sted.

01-08-2015 og fremefter

 4 Elevens adfærd afspejler kendskab til sikkerhedsmæssige forhold og produkttyper. Endvidere kan eleven foretage sikker 

håndtering af slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan gennem teori om ergonomi, uheldsforebyggelse og sundhed indgå i arbejdsopgaver relateret til tanktransport på 

grundlag af et adfærdsbaseret sikkerhedsarbejde og en bevidsthed om sundhedsmæssige faktorer, der påvirker 

chaufførens evne til at udføre normale arbejdsfunktioner.

01-08-2015 og fremefter

17867 Tank - uheldsbekæmpelse, olie og kemikalieaffald

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan håndtere olie- og kemikalieaffald miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og 

de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af denne affaldskategori.

Eleven opnår indsigt i vigtige faretyper og kan foretage sortering i affaldsgrupper og anvende korrekte og godkendte 

emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter.

Ved eventuelle forsendelser kan eleven udfylde transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevere det til 

affaldet hørende sikkerhedskort.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan udføre førstehjælp, skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer, 

brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse.

Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller 

intervenerende indsats, herunder handle korrekt i forhold til miljømæssige belastninger, terrorbekæmpelse og andre 

situationer, som relaterer sig til gældende lovgivning og chaufførens retsstilling.

01-08-2020 og fremefter

17875 Tank kørsel - ny teknologi, konflikt og kunde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan gennem teori om defensiv kørsel, udføre sikker kørsel med tankbil inklusive trailer/hænger i almindeligt 

forekommende trafikale situationer.

Eleven har kendskab til principper for nødvendig koncentration, forudseenhed og evne til at læse trafikale hændelser 

korrekt.

Eleven får efter gennemført øvelseskørsel udarbejdet en trafikal adfærdsmåling og en observeret risikoprofil, hvorefter der 

fastlægges en individuel handlingsplan, som indeholder råd/vejledning, der kan fremme vaner og kørselsmønstre, der kan 

medvirke til nedsættelse af uheldsrisici og nærved hændelser.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan på et køreteknisk anlæg godkendt af Trafikstyrelsen, gennem teori om lange køretøjers manøvreegenskaber, 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt betjene køretøjet korrekt ved manøvrering 

ved lav hastighed.

Eleven kan anvende nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, EPS, 

retarder/motorbremser, hastighedsgrænserne og tempostat m.v.), reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt 

opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

01-08-2020 og fremefter
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 3 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, udføre normalt forekommende kundeservice over for de specifikke 

kundegrupper, som tanktransportvirksomhederne betjener.

01-08-2020 og fremefter

17894 Internat. forhold, faglig spec. Tankbilchauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale tankbilchauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

12948 Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører godstransport med påhængsvogn, kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. 01-08-2015 og fremefter

12949 Kontrol af påhængskøretøj - føreransvar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kontrollerer, om påhængskøretøjet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater 

samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til påhængskøretøj er forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at 

eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter
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12964 IT-dokumentation og -kommunikation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, anvender eleven relevant it-teknologi i 

forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

12974 Tanktransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører tanktransport med køretøjer med de mest almindeligt forekommende opbygninger inden for 

tanktransportbranchen og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12975 Udstyr på køretøjer til tanktransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven betjener det for tanktransportbranchen mest almindeligt forekommende udstyr og efter gældende bestemmelser. 01-08-2015 og fremefter

12976 Tanktransportområder

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven udfører minimum 1 ud af følgende 5 arbejdsopgaver inden for tanktransport: transport af fødevarer, transport af 

farligt gods, transport af pulver, transport af korn og foderstoffer, transport af slam.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

17489 Komp-mål, Tankbilchauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 12 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 14 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

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

 19 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven kan udføre arbejdsopgaver inden for tanktransport af væsker eller pulver, herunder farligt gods, slam, foderstoffer 

og fødevarer.

01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre varetage af- og pålæsning, betjening og vedligeholdelse af tankbilens 

udstyr samt hensigtsmæssig adfærd i arbejds- og nødsituationer.

01-07-2017 og fremefter

Afsluttende prøve

2246 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Tankbilchauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Tankbilchauffør 01-07-2008 og fremefter
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Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

11263 Flytteteknik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,8 ugerVarighed:

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

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende flytteteknisk udstyr. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i og i tilknytning hertil vælge den teknik og det hjælpeudstyr, 

der er mest hensigtsmæssigt til opgaven.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende avanceret flyttelift herunder flyttehejs. 01-08-2015 og fremefter

11267 Vejen som arbejdsplads, jf. udd.krav Vejdirektorat

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå baggrunden for de trafiksikkerhedsmæssige regler om afmærkning af vejarbejder og har kendskab til 

vejreglerne for afmærkning af vejarbejder.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan planlægge afmærkningsopgaver og udføre korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære 

vejarbejder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan ved trafikuheld tilkalde hjælp på korrekt og forsvarlig vis. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har bestået en prøve i faget, som udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, og som afholdes og bedømmes af 

skolen.

01-08-2015 og fremefter
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16782 Mobile kraner fra 8 til 30 tm m. integr. kranbasis

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter jf. § 5 

stk. 1. 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 lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter, herunder vælge og 

anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav omkring kranbasis jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag pkt. 

2.1. i bekendtgørelse nr. 1148 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 5 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med en løfteevne over 8 

tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

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

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter

16900 Natdistribution for godschauffører i byområder

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre kørsel med og håndtering af gods i natdistribution i byområder. 23-03-2018 og fremefter

 2 Eleven kan handle på måder, der medvirker til begrænsning af støjgener og anden forstyrrelse under udførelse af arbejdet, 

herunder overholde regler for brug af arbejdslys, lift, bakalarm mv.

23-03-2018 og fremefter

 3 Eleven kan handle i overensstemmelse med regler for arbejdsmiljø og arbejdstid. 23-03-2018 og fremefter

 4 Eleven kan anvende viden om sammenhængen imellem døgnrytme og søvn, og de særlige helbredsmæssige forhold der 

bør iagttages ved kørsel om natten.

23-03-2018 og fremefter

 5 Eleven kan handle således, at overfald forebygges, samt i praksis tage forholdsregler ved evt. overfald samt afgive 

rapport om unormale forhold.

23-03-2018 og fremefter

16913 Planlægning og udførelse af transportforløb

Ekspert

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

AMU-mål

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter
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43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter
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43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter
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 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter
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44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter
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45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter
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45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter
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46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter
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47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter

 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter

48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter

48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter

 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter

48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt betjene teleskoplæssere o.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. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser bilag 1, punkt 2. 1, Kranbasis.

25-01-2018 og fremefter

 7 Efter endt uddannelse kender eleven 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 vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

49185 Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan arbejde med fremstilling af plastisk konstruktionsbeton. 21-12-2018 og fremefter

 2 Deltageren kan modtage og kontrollere råvarer, samt deltage i recepthåndteringen. 21-12-2018 og fremefter

 3 Deltageren kan beregne V/C tal og sammensætte kornkurver, samt deltage i kvalitetsdokumentation. 21-12-2018 og fremefter

 4 Deltageren kan beregne modenhedsdøgn og anslå betonens styrkeudvikling ud fra temperaturoplysninger 21-12-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 5 Deltageren kan udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og sikkerhed. 21-12-2018 og fremefter

49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

49430 Kvalitetsstyring i virksomheder

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Fag på specialet/trinnet Flyttechauffør

Øvrige

5405 Grunduddannelse - flyttearbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan medvirke ved håndtering af almindeligt bohave i niveau, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke ved samløft og udføre almindelig pakning og mærkning af flyttekasser, pakning og læsning af møbler 

samt andet inventar ved flytteopgaver, hvori der indgår anvendelse af flyttebil og håndtering af hjælpeudstyr.

01-07-2008 og fremefter

17884 Flyttearbejde, flytninger, planlægning og sprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan foretage nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr og mærke samt opstille arkiv i 

numerisk og alfabetisk orden.

Eleven har kendskab til skader på flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse.

Eleven kan foretage korrekt afdækning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregne vægt på det 

enkelte flyttegods og udvælge den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- og 

bæreteknik.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan anvende forskellige pakkematerialer, herunder konstruktion af træemballager med værktøj og samtidig vurdere 

de fysiske og klimatiske påvirkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under transport.

Eleven kan udføre specifikke arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mærkning af flyttekasser, forskelligt 

flyttegods, herunder antikviteter, inden for nationale og internationale transportrammer.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan udføre besigtigelse, tilrettelægning - samt planlægge både private- og erhvervsflytninger. 01-08-2020 og fremefter

 4 Eleven kan læse og håndtere relevante dokumenter på engelsk og tysk. 01-08-2020 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

17885 Tungt flyt, lastsikring og stuvning, flytteteknik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan klargøre særligt tungt gods til flytning, herunder udvælge de særlige tekniske hjælpemidler, der er behov for ved 

flytning af særligt tungt bohave, inventar og materiel.

Eleven kan dimensionere godset og anvende korrekt løfte- og bæreteknik.

Eleven kan klargøre, adskille og flytte klaverer og flygler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan foretage en korrekt sikring af flyttegods efter færdselslovens bestemmelser og stuve gods på køretøjer og i 

containere, således at en transport kan afvikles uden, at der opstår personskade eller skader på gods og køretøj.

Eleven kan anvende surringsgrej, foretage afstivning og korrekt læsning, således at friktionen nedsættes.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan anvende flytteteknisk udstyr.

Eleven kan vurdere de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i og i tilknytning hertil vælge den teknik og det hjælpeudstyr, 

der er mest hensigtsmæssigt til opgaven.

Eleven kan anvende avanceret flyttelift herunder flyttehejs.

01-08-2020 og fremefter

17893 Internat. forhold, faglig spec. Flytteschauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale flyttechauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

12948 Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører godstransport med påhængsvogn, kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. 01-08-2015 og fremefter

12949 Kontrol af påhængskøretøj - føreransvar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kontrollerer, om påhængskøretøjet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater 

samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til påhængskøretøj er forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven har en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at 

eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig.

01-08-2015 og fremefter

12964 IT-dokumentation og -kommunikation

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning at denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, anvender eleven relevant it-teknologi i 

forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver.

01-08-2015 og fremefter

12978 Flytte- og møbeltransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører flytte- og møbeltransport med køretøjer med de mest almindeligt forekommende opbygninger inden for 

flytte- og møbeltransportbranchen og efter gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

12980 Udstyr til flytte- og møbeltransport

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven betjener det for flytte- og møbeltransportbranchen mest almindeligt forekommende flyttetekniske udstyr og efter 

gældende bestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

12988 Pakning og emballering

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven pakker og emballere flytte- og møbelgods efter forskrifterne. 01-08-2015 og fremefter

12989 Tungt bohave og inventar

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 1 Eleven håndterer tungt bohave og inventar efter forskrifterne. 01-08-2015 og fremefter

12990 Besigtigelse og planlægning

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven medvirker til besigtigelse, tilrettelægning og planlægning af private - og erhvervsflytninger. 01-08-2015 og fremefter
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Kompetencemål

17504 Komp-mål, Flyttechauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 18 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

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

 25 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udføre flytteopgaver med anvendelse af relevante flyttetekniske 

hjælpemidler, foretage pakning og emballering, håndtere tungt bohave og inventar, foretage korrekt stuvning og surring af 

flyttegods på nationale og internationale flytninger.

01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan anvende brancherelevante dokumenter på engelsk og tysk inden for flytteområdet, herunder med fokus på 

internationale flytninger.

01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan besigtige, tilrettelægge og planlægge både privat- og erhvervsflytninger. 01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan anvende kompetencer fra uddannelse i vejen som arbejdsplads og bestå tilhørende prøve. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve

2249 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Flyttechauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Flyttechauffør 01-07-2008 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Øvrige

17886 Vejen som arbejdsplads, udd. krav Vejdirektorat

Uden niveau

Certifikatfag

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå baggrunden for de trafiksikkerhedsmæssige regler om afmærkning af vejarbejder og har kendskab til 

vejreglerne for afmærkning af vejarbejder.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan planlægge afmærkningsopgaver og udføre korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære 

vejarbejder.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan ved trafikuheld tilkalde hjælp på korrekt og forsvarlig vis. 01-08-2020 og fremefter

 4 Eleven har bestået en prøve i faget, som udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, og som afholdes og bedømmes af 

skolen.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

01-08-2020 og fremefter

Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

AMU-mål



Udskrevet den 27-07-2020

Side 200 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter
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43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter
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43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter
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44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter
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 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter
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45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter
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46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter
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47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.



Udskrevet den 27-07-2020

Side 209 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter

 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter
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48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter

48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:



Udskrevet den 27-07-2020

Side 211 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter

48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 og fremefter
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 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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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Elevtypesamling: EUV1

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

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

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

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
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11151 Køreuddannelse, kategori C 1,8 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

11188 Farligt gods, stykgods og tank, kl. 1

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,1 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,1 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med ADR konventionen og de af Beredskabsstyrelsen fastsatte 

regler for grunduddannelse i farligt gods: Stykgods, tank og kl. 1 samt erhverver certifikat, som giver ret til at udføre 

transporter med disse godstyper.

01-08-2015 og fremefter
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11194 Transport med sættevogn

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn samt foretage til- og frakobling af disse. 01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af køretøjet. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold der 

gælder vedrørende akseltryk m.v.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med 

modulvogntog.

01-08-2015 og fremefter

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

12896 Køreuddannelse, kategori C/E

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-08-2015 og fremefter
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17859 National og international transport, kundekontakt

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i national og international transport anvende de dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører og herunder:

- Kan redegøre for anvendelsen og foretage en generel kontrol af de papirer, der ledsager godset under transporten og kan 

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

- Kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport. 

- Kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nødvendige ved indrejse i forskellige lande.

- Kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige forhold, der er forbundet med national og international transport.

- Kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge. 

- Kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, herunder anvende 

ruteplanlægningssystemer (edb). 

- Har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation. 

- Kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder.

01-08-2020 og fremefter

 2 Kundekontakt lastbilchauffør

Eleven har kendskab til virksomhedens kundepolitik og det image virksomheden tilstræber, og eleven kan agere i forhold 

hertil i sit daglige arbejde.

Eleven har kendskab til og kan anvende 4 x 20-reglen, som sætter fokus på en række faktorer i det første møde med 

kunden.

01-08-2020 og fremefter

Øvrige

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

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

Grundfag:

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter
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 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Godschauffør
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Øvrige

16782 Mobile kraner fra 8 til 30 tm m. integr. kranbasis

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter jf. § 5 

stk. 1. 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 lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter, herunder vælge og 

anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav omkring kranbasis jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag pkt. 

2.1. i bekendtgørelse nr. 1148 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 5 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med en løfteevne over 8 

tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

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

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter

17895 Internat. forhold, faglig spec. Godschauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale godschauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter

17958 Logistikkæde og temperaturfølsomt gods

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan varetage sit daglige arbejde ud fra sit kendskab til kvalitet og miljø i logistikkæden.

Eleven får kendskab til kvalitetsstyringssystemer. Herunder standardiserede kravsmodeller efter DS/ISO 9000-serien eller 

andre relevante kvalitetsstyringssystemer.

Eleven opnår kendskab til kvalitetskrav til leverandør, produktions- og serviceydelser ud fra kundernes behov og 

forventninger.

Eleven opnår endvidere kendskab til samfundsmæssige krav til branchen, herunder begrænsninger af tung trafik i bykerner 

mv.

Eleven har opnået et sådant teoretisk og praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og 

sundhedsarbejde, at vedkommende med sin viden kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven har viden om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse 

af kølemidler og kølemaskinens ydeevne

Eleven kan overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods.

Eleven kan uføre temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets tjeklister, således at godset modtages, 

transporteres og afleveres i henhold til retningslinjer for normale og afvigende transporter.

Eleven kan efterse kølemaskinen, kontrollere mærkning og godkendelser af kølemateriel, fortage systematisk fejlfinding 

ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpe driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres.

Eleven kan bidrage til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

01-08-2020 og fremefter

Kompetencemål

17448 Komp-mål, Godschauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 14 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2015 og fremefter

 19 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 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 udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran op til 30 tm på en sikker og ansvarsbevidst måde og bestå prøven til  Mobile 

kraner op til 30 tonsmeter med integreret kranbasis. jf. Arbejdstilsynets regler.

01-08-2018 og fremefter

 22 Eleven kan transportere temperaturfølsomt gods, herunder fødevarer. 01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan indgå i et logistikforløb med fokus på kvalitet og miljø. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve
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2241 Afsl.prv: Vejgodstransportuddannelsen,Godschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Godschauffør 01-07-2008 og fremefter

Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

AMU-mål

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter
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 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter



Udskrevet den 27-07-2020

Side 232 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter
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47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter
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 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter

48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter
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48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter

 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter
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48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter



Udskrevet den 27-07-2020

Side 239 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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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48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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 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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

Fag på specialet/trinnet Kørselsdisponent

Øvrige
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4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker almindelige ledelsesredskaber (situationsbestemt ledelse, forandringsledelse, coaching, konflikthåndtering) 

og kan formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og 

horisontalt i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven kan, på baggrund af et kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige 

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven får kendskab til de fagorganisatoriske arbejdsmarkedsforhold; de faglige organisationers opbygning og struktur, den 

kollektive overenskomst (bl.a. hovedaftalerne, arbejdstid og lønformer).

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til ledelsesretten, den fagretslige behandling af uoverensstemmelser, opbygning af samarbejds-, 

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

 6 Endvidere får eleven en introduktion til øvrige myndigheder, regelsæt og standarder indenfor jobområdet, fx Arbejdstilsynet, 

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

 7 Eleven kan, på baggrund af indsigt i mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling for sine 

medarbejdere, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, anvende denne viden til 

medarbejderudvikling.

01-07-2008 og fremefter

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 

2 eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende transporttekniske og ledelsesmæssige termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale. 01-08-2015 og fremefter

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 2 Eleven kan, på baggrund af indgående kendskab, anvende regneark til udregning af priser på differentierede 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter
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 3 Eleven kan anvende relevante matematiske beregninger fx renteformler og fremskrivninger samt på rutineret niveau 

anvende analyser og modeller for optimering.

01-07-2017 og fremefter

 4 Eleven kan må rutineret niveau medvirke i transportrelaterede overslagsregninger for både nationale og internationale 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter

5659 Vejtransportens love og regler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 4 Eleven kan på baggrund af indgående kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til 

virksomhedens transportydelser.

01-07-2017 og fremefter

 5 Eleven har kendskab til love og regler for national og international transport, herunder regler for markedsadgang, 

forsikringsforhold, borgerlig ret vedrørende transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for 

transportvirksomheder samt

øvrige forhold vedrørende godset/passager, køretøjet, chaufføren og vognmanden.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og -kanaler i forbindelse med ajourføring omkring 

lovgivning.

01-07-2017 og fremefter

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til logistik, benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og 

materiel.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel 

henseende.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til relevante former for informations- og kommunikationsteknologi inden for transportbranchen, som fx

Satellit kommunikation, GPS-systemer, flåde/ lagerstyringsprogrammer mv.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven har teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som virksomhedens 

logistik/ transportydelser indgår i.

01-07-2017 og fremefter

17793 Kvalitetsstyring, kunde, trafiksikkerhedsledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven behersker kundeservice og forhandlingsteknik, fx i forbindelse med forhandling om transportaftale, aftaler med 

leverandører, mv. 

Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse.

01-08-2020 og fremefter
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 2 Eleven kan foretage trafiksikkerhedsledelse, fx med udgangspunkt i EU`s Road Safety Charter.

Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik, kan arbejde med information og inddragelse af 

medarbejdere, indførelse af registreringssystem samt systemer til brændstofmålinger mv.

Eleven kan medvirke til udarbejdelse og implementering af chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, 

virksomhedens image, vedligeholdelse og kontrol.

01-08-2020 og fremefter

Kompetencemål

17457 Komp-mål, Kørselsdisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 11 Eleven kan beherske kundeservice og forhandlingsteknik. 01-08-2015 og fremefter

 16 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 24 Eleven kan anvende systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til 

logistik.

01-07-2017 og fremefter

 25 Eleven kan forestå daglig drift og disponering og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og 

kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan inddrage relevant arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-07-2017 og fremefter

 10 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer. 01-08-2015 og fremefter

 29 Eleven kan kommunikere, forhandle og træffe aftaler ud fra kendskab til kundeservice, forhandlingsteknik og personlig 

fremtræden.

01-07-2017 og fremefter

 12 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-08-2015 og fremefter

 30 Eleven behersker dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik på 

videreuddannelse.

01-07-2017 og fremefter

 31 Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet med virksomhedens transportydelser i overensstemmelse med fastlagte regler for 

vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve



Udskrevet den 27-07-2020

Side 245 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

2242 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Kørselsdisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Kørselsdisponent 01-07-2008 og fremefter

Øvrige

15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at definere, undersøge og vurdere 

komplekse faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver og/eller faglige 

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt, i samarbejde med andre og ud fra en refleksiv tilgang anvende og kombinere kompetencer inden 

for logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter

AMU-mål

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter
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45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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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Fag på specialet/trinnet Renovationschauffør

Øvrige

5394 Dagrenovation

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre planlægning, indsamling, sortering og behandling af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og 

miljødepoter.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald. 01-07-2008 og fremefter

 3 Eleven behersker gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen og kan tage hensyn til fysiske og 

psykiske påvirkninger, ergonomiske belastninger og forebygge ulykker i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

16782 Mobile kraner fra 8 til 30 tm m. integr. kranbasis

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter jf. § 5 

stk. 1. 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 lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter, herunder vælge og 

anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav omkring kranbasis jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag pkt. 

2.1. i bekendtgørelse nr. 1148 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

 5 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med en løfteevne over 8 

tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

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

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter
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17889 Ophalercontainer, erhvervsaffald, storskrald

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan betjene flakkøretøjets funktioner på baggrund af et sikkerhedsmæssigt og teknisk kendskab til opbygning, 

virkemåde og kontrolsystemer, aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg og deponier m.m.

Eleven kan afsætte containere og gennemføre aflæsning af affald fra køretøjet herunder betjene forskellige former for 

krog- og wirehejs.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan foretage indsamling, sortering, behandling og opsortering i fraktioner af forskellige typer af erhvervsaffald.

Eleven opnår indsigt i særlige vilkår for denne affaldstype i forhold til korrekt aflevering på deponier, forbrændingsanlæg og 

miljødepoter. Arbejdet omfatter betjening af forskellige containere og komprimatorbiler.

Eleven behersker de gældende regler for håndtering af erhvervsaffald og kan vejlede om, hvordan mængden af 

miljøbelastende stoffer kan nedbringes i de enkelte virksomheder.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan udføre almindelig indsamling, sortering og behandling samt opsortering i fraktioner af storskrald. Arbejdet 

omfatter håndtering af storskrald efter de gældende miljøregler på området.

Eleven kan anvende det nødvendige sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk 

rigtige arbejdsstillinger.

01-08-2020 og fremefter

17891 Klinisk risikoaffald, Olie-kemi, IT dokumentation

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af klinisk risikoaffald.

Eleven kan håndtere klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området og foretage en risikovurdering på 

baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici.

Eleven kan anvende personlige værnemidler og kan efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - 

smittefarlige stoffer.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan håndtere olie- og kemikalieaffald miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og 

de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af denne affaldskategori.

Eleven opnår indsigt i vigtige faretyper og kan foretage sortering i affaldsgrupper og anvende korrekte og godkendte 

emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter.

Ved eventuelle forsendelser kan eleven udfylde transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevere det til 

affaldet hørende sikkerhedskort.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven har kendskab til indsamling af data, fejlmelding af beholdere og øvrige drift forstyrrelser f.eks. på grund af is og 

sne.

Eleven kan kommunikere via IT med brugerne, kommunen og andre aktører i forbindelse med affaldstømning.

Eleven har kendskab til forskellige typer af platforme, f.eks. apps til mobiltelefoner, tablets eller andre typer af IT-udstyr 

hvorpå indsamling af data kan udføres.

01-08-2020 og fremefter
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17892 Internat. forhold, fagligspec. Renovationschauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale flyttechauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter

Kompetencemål

17469 Komp-mål, Renovationschauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 13 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 14 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 18 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

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

 20 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan anvende lastbilmonteret kran op til 30 tm på en sikker og ansvarsbevidst måde og bestå prøven til  Mobile 

kraner op til 30 tonsmeter med integreret kranbasis. jf. Arbejdstilsynets regler.

01-08-2018 og fremefter

 21 Eleven kan anvende relevante hjælpemidler inden for dagrenovation, erhvervsaffald, storskrald og klinisk risikoaffald, 

genbrug samt betjening af flakkøretøjer.

01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan anvendebranchespecifik it-teknologi til kommunikation og dokumentation inden for renovation og genbrug. 01-07-2017 og fremefter
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Afsluttende prøve

2245 Afsl.prv: Vejgodstransportudd.,Renovationschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Renovationschauffør 01-07-2008 og fremefter

Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

AMU-mål

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter
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 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter



Udskrevet den 27-07-2020

Side 255 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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
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45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter
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45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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
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47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter
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47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter
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 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter

48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter
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48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter

 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter
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48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter
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48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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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48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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 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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

Fag på specialet/trinnet Tankbilchauffør

Øvrige
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11259 Sikker betjening af tankbilens udstyr

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre arbejdsopgaver inden for tanktransport af væsker eller pulver, herunder farligt gods, slam, foderstoffer 

og fødevarer, omfattende brug af relevant IT- teknologi til kommunikation og dokumentation, af- og pålæsning, betjening og 

vedligeholdelse af tankbilens udstyr samt hensigtsmæssig adfærd i arbejds- og nødsituationer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan betjene tankbilens tekniske udstyr og foretage almindelig vedligehold og foretage korrekt indrapportering til 

værksted på baggrund af fejldiagnosticering.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan udføre af- og pålæsning af normalt forekommende produkter og kan tage hensyn til de særlige forhold, der 

knytter sig til den konkrete transportform, hvorunder anvendelse af trykluft, vakuum, pumpe eller frit afløb finder sted.

01-08-2015 og fremefter

 4 Elevens adfærd afspejler kendskab til sikkerhedsmæssige forhold og produkttyper. Endvidere kan eleven foretage sikker 

håndtering af slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan gennem teori om ergonomi, uheldsforebyggelse og sundhed indgå i arbejdsopgaver relateret til tanktransport på 

grundlag af et adfærdsbaseret sikkerhedsarbejde og en bevidsthed om sundhedsmæssige faktorer, der påvirker 

chaufførens evne til at udføre normale arbejdsfunktioner.

01-08-2015 og fremefter

17867 Tank - uheldsbekæmpelse, olie og kemikalieaffald

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan håndtere olie- og kemikalieaffald miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og 

de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af denne affaldskategori.

Eleven opnår indsigt i vigtige faretyper og kan foretage sortering i affaldsgrupper og anvende korrekte og godkendte 

emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter.

Ved eventuelle forsendelser kan eleven udfylde transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevere det til 

affaldet hørende sikkerhedskort.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan udføre førstehjælp, skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer, 

brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse.

Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller 

intervenerende indsats, herunder handle korrekt i forhold til miljømæssige belastninger, terrorbekæmpelse og andre 

situationer, som relaterer sig til gældende lovgivning og chaufførens retsstilling.

01-08-2020 og fremefter

17875 Tank kørsel - ny teknologi, konflikt og kunde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan gennem teori om defensiv kørsel, udføre sikker kørsel med tankbil inklusive trailer/hænger i almindeligt 

forekommende trafikale situationer.

Eleven har kendskab til principper for nødvendig koncentration, forudseenhed og evne til at læse trafikale hændelser 

korrekt.

Eleven får efter gennemført øvelseskørsel udarbejdet en trafikal adfærdsmåling og en observeret risikoprofil, hvorefter der 

fastlægges en individuel handlingsplan, som indeholder råd/vejledning, der kan fremme vaner og kørselsmønstre, der kan 

medvirke til nedsættelse af uheldsrisici og nærved hændelser.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan på et køreteknisk anlæg godkendt af Trafikstyrelsen, gennem teori om lange køretøjers manøvreegenskaber, 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt betjene køretøjet korrekt ved manøvrering 

ved lav hastighed.

Eleven kan anvende nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, EPS, 

retarder/motorbremser, hastighedsgrænserne og tempostat m.v.), reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt 

opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, udføre normalt forekommende kundeservice over for de specifikke 

kundegrupper, som tanktransportvirksomhederne betjener.

01-08-2020 og fremefter

17894 Internat. forhold, faglig spec. Tankbilchauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale tankbilchauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter

Kompetencemål

17489 Komp-mål, Tankbilchauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 12 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 14 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 15 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter
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 17 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

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

 19 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven kan udføre arbejdsopgaver inden for tanktransport af væsker eller pulver, herunder farligt gods, slam, foderstoffer 

og fødevarer.

01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre varetage af- og pålæsning, betjening og vedligeholdelse af tankbilens 

udstyr samt hensigtsmæssig adfærd i arbejds- og nødsituationer.

01-07-2017 og fremefter

Afsluttende prøve

2246 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Tankbilchauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Tankbilchauffør 01-07-2008 og fremefter

Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter
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11263 Flytteteknik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,8 ugerVarighed:

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

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan anvende flytteteknisk udstyr. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i og i tilknytning hertil vælge den teknik og det hjælpeudstyr, 

der er mest hensigtsmæssigt til opgaven.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende avanceret flyttelift herunder flyttehejs. 01-08-2015 og fremefter

11267 Vejen som arbejdsplads, jf. udd.krav Vejdirektorat

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå baggrunden for de trafiksikkerhedsmæssige regler om afmærkning af vejarbejder og har kendskab til 

vejreglerne for afmærkning af vejarbejder.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan planlægge afmærkningsopgaver og udføre korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære 

vejarbejder.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan ved trafikuheld tilkalde hjælp på korrekt og forsvarlig vis. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven har bestået en prøve i faget, som udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, og som afholdes og bedømmes af 

skolen.

01-08-2015 og fremefter

16782 Mobile kraner fra 8 til 30 tm m. integr. kranbasis

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter jf. § 5 

stk. 1. 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 lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter, herunder vælge og 

anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

01-01-2018 og fremefter

 4 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav omkring kranbasis jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag pkt. 

2.1. i bekendtgørelse nr. 1148 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter
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 5 Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med en løfteevne over 8 

tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

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

censorvejledningen for pågældende certifikattype.

01-01-2018 og fremefter

16900 Natdistribution for godschauffører i byområder

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre kørsel med og håndtering af gods i natdistribution i byområder. 23-03-2018 og fremefter

 2 Eleven kan handle på måder, der medvirker til begrænsning af støjgener og anden forstyrrelse under udførelse af arbejdet, 

herunder overholde regler for brug af arbejdslys, lift, bakalarm mv.

23-03-2018 og fremefter

 3 Eleven kan handle i overensstemmelse med regler for arbejdsmiljø og arbejdstid. 23-03-2018 og fremefter

 4 Eleven kan anvende viden om sammenhængen imellem døgnrytme og søvn, og de særlige helbredsmæssige forhold der 

bør iagttages ved kørsel om natten.

23-03-2018 og fremefter

 5 Eleven kan handle således, at overfald forebygges, samt i praksis tage forholdsregler ved evt. overfald samt afgive 

rapport om unormale forhold.

23-03-2018 og fremefter

16913 Planlægning og udførelse af transportforløb

Ekspert

Uddannelsesspecifikke fag

0,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,5 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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
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AMU-mål

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter
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43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter

43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter
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 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter
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 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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

45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende 

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter

45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter
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46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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

47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter

 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter

48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter
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 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter

48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 og fremefter
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 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

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

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

Uden niveau

AMU-mål

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt betjene teleskoplæssere o.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. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser bilag 1, punkt 2. 1, Kranbasis.

25-01-2018 og fremefter

 7 Efter endt uddannelse kender eleven 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 vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

49185 Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan arbejde med fremstilling af plastisk konstruktionsbeton. 21-12-2018 og fremefter

 2 Deltageren kan modtage og kontrollere råvarer, samt deltage i recepthåndteringen. 21-12-2018 og fremefter

 3 Deltageren kan beregne V/C tal og sammensætte kornkurver, samt deltage i kvalitetsdokumentation. 21-12-2018 og fremefter

 4 Deltageren kan beregne modenhedsdøgn og anslå betonens styrkeudvikling ud fra temperaturoplysninger 21-12-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 5 Deltageren kan udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og sikkerhed. 21-12-2018 og fremefter

49327 Anvendelse af database i jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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

49430 Kvalitetsstyring i virksomheder

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

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
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Fag på specialet/trinnet Flyttechauffør

Øvrige

5405 Grunduddannelse - flyttearbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan medvirke ved håndtering af almindeligt bohave i niveau, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan medvirke ved samløft og udføre almindelig pakning og mærkning af flyttekasser, pakning og læsning af møbler 

samt andet inventar ved flytteopgaver, hvori der indgår anvendelse af flyttebil og håndtering af hjælpeudstyr.

01-07-2008 og fremefter

17884 Flyttearbejde, flytninger, planlægning og sprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan foretage nedtagning og pakning af almindeligt og elektroniske kontorudstyr og mærke samt opstille arkiv i 

numerisk og alfabetisk orden.

Eleven har kendskab til skader på flyttegods og bygninger herunder forsikringsforhold og skadesanmeldelse.

Eleven kan foretage korrekt afdækning af gulvareal, herunder karme samt trapper og elevatorer, beregne vægt på det 

enkelte flyttegods og udvælge den korrekte løfte- og flyttemulighed, under hensyntagen til sikkerheden og korrekt løfte- og 

bæreteknik.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan anvende forskellige pakkematerialer, herunder konstruktion af træemballager med værktøj og samtidig vurdere 

de fysiske og klimatiske påvirkninger, som et bohave/flyttegods er udsat for under transport.

Eleven kan udføre specifikke arbejdsopgaver inden for pakning, emballering og mærkning af flyttekasser, forskelligt 

flyttegods, herunder antikviteter, inden for nationale og internationale transportrammer.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan udføre besigtigelse, tilrettelægning - samt planlægge både private- og erhvervsflytninger. 01-08-2020 og fremefter

 4 Eleven kan læse og håndtere relevante dokumenter på engelsk og tysk. 01-08-2020 og fremefter
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17885 Tungt flyt, lastsikring og stuvning, flytteteknik

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan klargøre særligt tungt gods til flytning, herunder udvælge de særlige tekniske hjælpemidler, der er behov for ved 

flytning af særligt tungt bohave, inventar og materiel.

Eleven kan dimensionere godset og anvende korrekt løfte- og bæreteknik.

Eleven kan klargøre, adskille og flytte klaverer og flygler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan foretage en korrekt sikring af flyttegods efter færdselslovens bestemmelser og stuve gods på køretøjer og i 

containere, således at en transport kan afvikles uden, at der opstår personskade eller skader på gods og køretøj.

Eleven kan anvende surringsgrej, foretage afstivning og korrekt læsning, således at friktionen nedsættes.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan anvende flytteteknisk udstyr.

Eleven kan vurdere de omgivelser, som flyttearbejdet udføres i og i tilknytning hertil vælge den teknik og det hjælpeudstyr, 

der er mest hensigtsmæssigt til opgaven.

Eleven kan anvende avanceret flyttelift herunder flyttehejs.

01-08-2020 og fremefter

17893 Internat. forhold, faglig spec. Flytteschauffør

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på:

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche, 

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 

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

- andre og særegne kulturforhold.

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 0,4 uge

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale flyttechauffør samt dokumentere opdateret viden om 

regler, forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge

01-08-2020 og fremefter

Kompetencemål

17504 Komp-mål, Flyttechauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 18 Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort 

til kategori B, C samt C/E.

01-07-2017 og fremefter

 19 Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt 

forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

01-07-2017 og fremefter

 20 Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav. 01-07-2017 og fremefter

 21 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 23 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

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

 25 Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel 

med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i 

forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og 

kranarbejde.

01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udføre flytteopgaver med anvendelse af relevante flyttetekniske 

hjælpemidler, foretage pakning og emballering, håndtere tungt bohave og inventar, foretage korrekt stuvning og surring af 

flyttegods på nationale og internationale flytninger.

01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan anvende brancherelevante dokumenter på engelsk og tysk inden for flytteområdet, herunder med fokus på 

internationale flytninger.

01-07-2017 og fremefter

 28 Eleven kan besigtige, tilrettelægge og planlægge både privat- og erhvervsflytninger. 01-07-2017 og fremefter

 17 Eleven kan anvende kompetencer fra uddannelse i vejen som arbejdsplads og bestå tilhørende prøve. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve

2249 Afsl.prv: Vejgodstransportudd., Flyttechauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv: Chauffør, Flyttechauffør 01-07-2008 og fremefter

Øvrige

17886 Vejen som arbejdsplads, udd. krav Vejdirektorat

Uden niveau

Certifikatfag

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan forstå baggrunden for de trafiksikkerhedsmæssige regler om afmærkning af vejarbejder og har kendskab til 

vejreglerne for afmærkning af vejarbejder.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan planlægge afmærkningsopgaver og udføre korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære 

vejarbejder.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan ved trafikuheld tilkalde hjælp på korrekt og forsvarlig vis. 01-08-2020 og fremefter

 4 Eleven har bestået en prøve i faget, som udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, og som afholdes og bedømmes af 

skolen.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

01-08-2020 og fremefter

Øvrige

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

AMU-mål

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode



Udskrevet den 27-07-2020

Side 295 af 310Uddannelsesordning for 1560 Vejgodstransportuddannelsen (version 5)

Vejgodstransportuddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

40457 Kørsel med modulvogntog

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog 

sikkerhedsmæssigt korrekt.

31-12-2007 og fremefter

 2 Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På 

denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved 

slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på 

tør vej.

31-12-2007 og fremefter

43797 Dagrenovation - sikkerhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og 

arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af 

arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte 

arbejdsmetode.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af 

husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og 

udføre elementær brandbekæmpelse.

14-05-2007 og fremefter

43798 Dagrenovation - kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt 

aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og 

transport af husstandsaffald.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/

-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær 

fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de 

lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

14-05-2007 og fremefter
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43960 Transport af temperaturfølsomt gods

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af 

egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for 

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

kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, 

således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

14-05-2007 og fremefter

43967 Erhvervsaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og 

pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden 

komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, 

samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43968 Storskrald

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport 

af storskrald på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan 

mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres.

14-05-2007 og fremefter
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 3 Deltageren kan anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige 

arbejdsstillinger.

14-05-2007 og fremefter

43969 Klinisk risikoaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i 

fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne 

affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund 

af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal 

foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne 

generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

14-05-2007 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at 

eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter
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44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44629 Tanktransport - adfærd ved aflæsning

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til:    ·  de særlige egenskaber der er ved produkter, der transporteres i tankvogn  ·  tankvognes 

tekniske udstyr, herunder de mest almindelige tekniske og sikkerhedsmæssige faciliteter.

01-08-2015 og fremefter

 2        På denne baggrund kan deltageren:    ·  udføre levering- samt af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i 

tanktransport  ·  tage hensyn til de særlige forhold ved tanktransport, hvor losning foregår ved brug af trykluft, vakuum, 

pumpe eller frit afløb  ·  håndtere og anvende slanger, dæksler, ventiler mv.

01-08-2015 og fremefter

 3  under hensyn til godsets egenskaber og miljømæssige risici 

være opmærksom på risiko for overfyldning og levering til forkert modtagetank

01-08-2015 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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
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45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse 

mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

01-12-2005 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, 

hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

01-12-2005 og fremefter

 3 Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og 

godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

01-12-2005 og fremefter

 4 Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og 

endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

01-12-2005 og fremefter

45111 Blokvognskørsel

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om 

blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved 

hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk 

og tilladte totalvægt ikke overskrides.

14-05-2007 og fremefter

 2 Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt 

understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

14-05-2007 og fremefter

 3 Deltageren kan udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise 

særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.

14-05-2007 og fremefter

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne 

mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

01-01-2015 og fremefter

 2 Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk 

handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

01-01-2015 og fremefter

 3 Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i 

overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

03-04-2006 og fremefter

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

konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra 

netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens 

it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 

eksterne enheder.

01-02-2015 og fremefter

45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, plan-lægning af 

dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs 

transportegnet-hed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter 

gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, 

smerte eller beskadigelse.

08-03-2007 og fremefter
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45868 Dyretransport - kompetencebevis

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af 

dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt 

bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.

08-03-2007 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

sikkerhedsmææe6ssig og professionel mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin 

personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at afvææe6rge, nedtrappe og forebygge 

uhensigtsmææe6ssige konflikter.

01-07-2011 og fremefter

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

pååe5 helbredet, samt opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og 

overfald.

01-07-2011 og fremefter

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

Uden niveau

AMU-mål

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

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
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47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. 01-08-2013 og fremefter

 3   Eleven kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og 

påmonteringer heraf.

01-08-2013 og fremefter

47649 Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har efter gennemførelsen af teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:     · 

 lovgrundlag for vintertjeneste   ·  organiserings-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,   ·  meteorologi og 

varslingssystemer,   ·  tømidlers anvendelse og miljøbelastning,   ·  håndspredning,   ·  diverse fejemaskiner, mindre 

plovtypers og - saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse,   ·  sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,    Eleven kan 

på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene samt forestå avanceret af- og påmontering samt justering af 

fejemaskiner, mindre plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder efter 

nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter

47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:       ·  lovgrundlag for 

vintertjeneste,  ·  organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,  ·  meteorologi og varslingssystemer,  · 

 tømidlers anvendelse og miljøbelastning,  ·  diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt  · 

 sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,       Eleven kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med 

den nyeste lovgivning, jf.

01-08-2013 og fremefter

 2  Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 01-08-2013 og fremefter

 3  1103 af 16.09.2010.   Eleven kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, 

læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

01-08-2013 og fremefter
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47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og 

gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:  - Planlægge en rute for blokvognskørsel med 

omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til 

omfangsrigt gods  - Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis  - Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet  

- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods  - Afmærke 

omfangsrigt gods efter gældende lovgivning  - Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk 

og dimensioner i øvrigt  - Lastsikre efter gældende EU norm.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven kan anvende regelgrundlaget, jf. 01-07-2017 og fremefter

 3  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 6  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

 7 01-07-2017 og fremefter

47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,3 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 7. 01-03-2015 og fremefter

 2 Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 01-03-2015 og fremefter

47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om 

emnet.

01-08-2013 og fremefter

 2   Eleven kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. 01-08-2013 og fremefter
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 3  .    Eleven kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3. 01-08-2013 og fremefter

 4 500 kg, beregnet til vejbaner. 01-08-2013 og fremefter

47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. 01-08-2015 og fremefter

 2  bekendtgørelse nr. 01-08-2015 og fremefter

 3  1282 af 12. 01-08-2015 og fremefter

 4  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-08-2015 og fremefter

 5  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-08-2015 og fremefter

48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 2  Eleven kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter 

jf.

01-07-2017 og fremefter

 3  bekendtgørelse nr. 01-07-2017 og fremefter

 4  1282 af 12. 01-07-2017 og fremefter

 5  nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 01-07-2017 og fremefter

 6  

Deltagen har kendskab til følgende emner: 

  

·  Relevant lovgivning 

·  Adfærd, roller og ansvarsfordeling 

·  Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis 

·  Planlægning og gennemførsel af en særtransport 

·  Anvendte køretøjer og materiel 

·  Vejens opbygning og beskaffenhed 

·  Håndtering af uheld og ulykker

01-07-2017 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

48183 Modulvogntog sammenkobling og regler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan i praksis:  Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde. 01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:  Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

 3   Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv. 01-07-2017 og fremefter

 4   Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre. 01-07-2017 og fremefter

 5      Eleven har viden om:  Hvorledes man holder sig opdateret om evt. 01-07-2017 og fremefter

 6  ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog. 01-07-2017 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48467 Blokvognskørsel tung transport

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med 

tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung 

transport.

01-07-2017 og fremefter

 2   Eleven får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. 01-07-2017 og fremefter

 3  Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:  - Planlægge en rute for 

blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed  - Søge oplysninger om bro- og 

vejklassificeringer  - Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods  - 

Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning  - Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk  

- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods  - Valg af køretøjer samt opbygning af 

moduler til tung transport  - Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted  Eleven 

kan anvende regelgrundlaget, jf.

01-07-2017 og fremefter

 4  Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 5  1328 af 10/12/2014  a0Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 01-07-2017 og fremefter

 6  577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

(Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr.

01-07-2017 og fremefter

 7  1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven. 01-07-2017 og fremefter

48488 Skadestop for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, 

handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:  ¿¿95  Udsyn fra førerpladsen  ¿¿95  Pladsforhold  ¿¿95  Køretøjets 

manøvreegenskaber  ¿¿95  Vurdering af øvrige risikoforhold  ¿¿95  Energiøkonomisk kørsel  Eleven kan, i køretøj over 3.

01-08-2018 og fremefter

 2 500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. 01-08-2018 og fremefter

 3  Eleven kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. 01-08-2018 og fremefter

 4  Eleven kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr. 01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder 

dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr.1346 af 29/11/2017 

bilag 1, punkt 2.

01-01-2018 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 

-til korrekt anvendelse af støtteben 

-mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget 

-anvendelse og beregning af ballast 

-valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt 

 

Efter endt uddannelse kan deltageren: 

-betjene mobile 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 

-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

01-01-2018 og fremefter

48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og 

med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

20-12-2017 og fremefter
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. 

Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser.

20-12-2017 og fremefter

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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 vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og 

opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 

2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 

tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

01-01-2018 og fremefter

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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
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Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen (01-08-2020)

 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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

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


