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Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

Elevtypesamling:

Ungdom og EUV3

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:
Fag:

10823 Samfundsfag

Niveau:

E

Opr. varighed:

1,5 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,5 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-10-2014 og fremefter

8

Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter
og være bevidst om andres holdninger og argumenter.
Eleven kan redegøre for enkle samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og
virksomhedernes nationale og internationale udvikling
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
Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i
et internationalt perspektiv.
anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner.

9

Eleven redegøre for og diskutere enkle samfundsmæssige problemstillinger i forskellige medier.

01-08-2019 og fremefter

1
6
7
4

Fag:

10823 Samfundsfag

Niveau:

F

Opr. varighed:

1,5 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,5 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

-, 7-trinsskala, Delkarakter.
Nr.

8
9
10
11
12
13

Øvrige

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter
samt være bevidst om andres holdninger og argumenter
Eleven kan identificere enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den
aktuelle samfundsudvikling
Eleven kan identificere enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige
virksomheder
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
Eleven kan bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde

01-08-2019 og fremefter

foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier for at identificere forskellige
mediers betydning for samfundsdebatten

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
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Fag:

6315 Logistik og samarbejde - lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan arbejde med og medvirke til optimering af lufthavnens logistiksystem.

01-07-2010 og fremefter

2

Eleven kan i samarbejde med andre, udarbejde forslag til løsning af identificerede problemer ud fra et helhedssyn og inden
for de rammer, der er i lufthavnen.
Eleven får kendskab til forskellige styringsprincipper, herunder Just in Time og flaskehalsproblemer, og til effektiv
kommunikation.
Eleven kan anvende relevante problemløsningsværktøjer og fremlægge problemstillinger og problemløsninger på en
konstruktiv måde.

01-07-2010 og fremefter

3
4

Fag:

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

Gyldighedsperiode

Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår
nytteværdien af brugen af disse værktøjer.
Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til
IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.
Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger.

01-05-2011 og fremefter

11154 Innovation og forandringsprocesser

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

1

2
3
4

01-07-2010 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-07-2010 og fremefter

01-05-2011 og fremefter
01-05-2011 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter,
processer og/eller forretningsområder.
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.
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

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

11521 Lufthavnssikkerhed og - logistik

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

2,5 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,5 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, herunder sikker færdsel
på forplads og ved flyside.
Eleven kan anvende elementær radio- og lufthavnskommunikation, herunder det fonetiske alfabet.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

7

Eleven får kendskab til lufthavnslogistik samt de anvendte logistiksystemer og kan på denne baggrund medvirke til
løsningen af problemer i logistikkæden og arbejdets organisering.
Eleven får kendskab til betydningen af at planlægning og koordinering mellem de forskellige aktører i en lufthavn, sker ud
fra et helhedssyn.
Eleven får kendskab til betydningen af egen arbejdsfunktion i forhold til den samlede logistikkæde og kan medvirke til
forbedringer af logistiksystemet.
Eleven kan samarbejde på tværs af funktions- og virksomhedsgrænser i forbindelse med lastning og losning af fly,
cateringsopgaver, rengøring af fly, lodsning og parkering af fly og brændstofpåfyldning under overholdelse af de
sikkerhedsbestemmelser, der er gældende for de forskellige arbejdsoperationer.
Eleven for kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikkerhed.

8

Faget skal bestås

01-08-2015 og fremefter

1
2
3
4
5
6

Fag:

18118 Internat. forhold, faglig specialisering lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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
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 elevens speciale samt dokumentere opdateret viden om regler,
forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18120 Sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

01-08-2020 og fremefter
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Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan forholde sig aktivt til forbedring af sundheden på arbejdspladsen, i forhold til jobfunktion og egen levevis ud fra
viden om og indsigt i: Hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har indflydelse på helbredet og sikkerheden. Hvordan egen
adfærd og levevis spiller ind på helbredet, og indvirker på sikkerheden i såvel arbejdet som i trafikken.
Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.
Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kunne handle derefter.
Eleven har en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer der påvirker kroppen under arbejde,
således at eleverne kan medvirke til at forebygge arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og
bevægelser.
Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for
hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven har grundlæggende viden og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske
arbejdsstillinger inden for jobområdet, så de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger kan vælges i forhold til forskellige
arbejdssituationer.
Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

33039 Køreuddannelse kategori B

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Øvrige
Fag:

5262 Vintertjeneste

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven får kendskab til lovgrundlag, ansvar, pligter, retningslinier og regulativer som er gældende for vintertjenesten.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven får kendskab til præventiv saltning og relevante saltningsmetoder herunder afisning med de øvrige stoffer og
materialer der anvendes til glatførebekæmpelse.
Eleven får kendskab til de generelle miljøpåvirkninger i forhold til vintertjenesten.

01-07-2008 og fremefter

3

01-07-2008 og fremefter
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4

Eleven får kendskab til kvalitetssikring og vedligeholdelse af materiel og andet udstyr som måtte indgå i funktionen.

01-07-2008 og fremefter

5

Eleven kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning,
hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, udføre arbejdet med sne-rydning og glatførebekæmpelse med
relevant udstyr.
Eleven kan på baggrund af sin viden om plovtyper montere og indstille ploven og kosten på relevante køretøjer i henhold til
monteringsvejledningen samt udføre kontrolkørsel.
Eleven kan på baggrund af sin viden om plovfæstet, herunder rammen, betjeningsboksen, hydraulik- og liftpumpen samt
el-anlægget afhjælpe mindre fejl samt afgive fejlmelding.
Eleven kan udføre fejlfinding på sliddele som plovskær, hjul og sko.

01-07-2008 og fremefter

Eleven kan på baggrund af sin viden om ploven og kosten, afsætte og rengøre ploven og kosten, samt udføre
forebyggende vedligeholdelse og skifte skær og koste.
Eleven får kendskab til tør-, fugt-, eller lagesaltning og kan udføre glatførebekæmpelse, montere sprederen og foretage
indsåning i henhold til vejledninger med relevant udstyr.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til sprederen foretage afsætning, tømning, rengøring og genfyldning samt udføre
forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledninger.

01-07-2008 og fremefter

6
7
8
9
10
11

Fag:

6348 Lasteansvarlig - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter

Gyldighedsperiode
01-07-2010 og fremefter

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

2

01-07-2008 og fremefter

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder; foretage korrekt op - og
afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Arbejdet - som kan foregå i
samarbejde med loadcontroller - omfatter; anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige
arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i
lasteplanen og afsluttende afrapportering.

6351 Af-isning

1

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage sikkerhedsmæssig korrekt anti-isning (anti-icing) og af-isning (de-icing) af fly med relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, herunder sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter
af-isning samt dagligt eftersyn af udstyr, herunder vurdere om eventuelle fejl kræver værkstedsassistance og foretage
korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og korrekt radio- og lufthavnskommunikation efter
gældende regler.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

6399 Håndtering af olie- og kemikalieaffald, fuel

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

01-07-2010 og fremefter
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Resultatform(er)
Nr.

1
2
3
4
5
6
7

8

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt foretage indsamling og modtagelse af emballeret og uemballeret olie- og kemikalieaffald fra
private og virksomheder.
Eleven kan ved hjælp af en Kk`s vejledning inddele affaldet i affaldsgrupper og definere affaldets vigtigste faretyper og
særlige egenskaber.
Eleven har kendskab til klasseinddeling af stoffer og UN-nummersystemet og til UN`s godkendelsesmærkning af
emballager.
Eleven kan emballere uemballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige transportfaresedler.

01-07-2010 og fremefter

Eleven kan sammenpakke emballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige
transportfaresedler.
Eleven kan klargøre en forsendelse af affald til en jernbane- eller vejtransport, herunder udfylde affaldsdeklaration og
vedlægge korrekt sikkerhedskort.
Eleven kan behandle affald korrekt i henhold til kommunekemi´s generelle vejledninger, herunder klassificere affaldet i
affaldsgrupper, emballere det korrekt i godkendt emballage, og udfylde den godkendte affadsdeklaration, der anvendes ved
forsendelse.
Eleven kan udføre arbejdet i henhold til de retningslinier, der er angivet i Lov om arbejdsmiljø, specielt omkring arbejdets
udførelse, indretning af arbejdssteder samt tekniske hjælpemidler, og i henhold til arbejdsinstrukser fra lokale
modtagestationer.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

9866 Worldtracer

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan anvende relevant IT systemer til traceing af bagage (woldtracer).

01-08-2012 og fremefter

2

Eleven kan tracke og ommærke bagage efter gældende regler.

01-08-2012 og fremefter

3

Eleven får kendskab til konsekvenser af fejlhåndtering af bagage.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

11586 Towing

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4
5

6

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage bugsering af fly til og fra hangar og standplads under hensyn til færdselsloven og lufthavnens
sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder.
Eleven kan udføre relevante nødprocedurer i tilfælde af fejl på udstyret under udførelse af funktio-nen (fx ved
nedsænkning af fly), samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.
Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre, hvorvidt funktionsfejl kræver værkstedsassistance,
samt foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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7
8

Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

Fag:

11646 Cargo Warehouse - basis - stykgods

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

4

Eleven kan I samarbejde med kunder og myndigheder efter skriftlig og mundtlig instruks foretage modtagelse, nedbrydning,
check, opbevaring og videre forsendelse af fly gods (fragt og post) på en sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder
og myndigheders krav og anvisninger.
Eleven har kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat inden for modtagelse og
afsendelse af fly gods.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Eleven kan arbejde selvstændig og i team omkring løsning af arbejdsopgaven.

5

Eleven kan udføre skadesrapportering i relevante systemer.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven får nødvendigt kendskab til lagerindretning og brug i terminalområdet.

01-08-2015 og fremefter

1

2
3

Fag:

11667 Cargo Warehouse opbygn.af enh.ULD for truck og fly

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

5

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til opbygning af fly palletter og container her-under foretage korrekt
check af enhed og gods, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gæl-dende regler, inden for vægte, volumer,
dimensioner og lastetyper.
Eleven kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.

01-08-2015 og fremefter

Eleven får kendskab til forskellig ULD enheder og begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskaber begrænsninger
(tabeller) vægte, dimissioner og typer.
Eleven kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator som omfatter anvendelse af laste-planer for de forskellige
enheder og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som ¿opbyg-ger¿, samt korrekt rapportering af eventuelle
afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering i sy-stemet.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

13878 Enhedslaster - cargo

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve en-hedslaster som;
containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder herunder valg af ud-styr og materiel i forhold til godsets
art og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17263 Lufthavns engelsk 2

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende engelsk i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter eleven i stand til at
udføre sine daglige arbejdsfunktioner.
Eleven kan på dette niveau bruge engelsk situationsbestemt i forhold til arbejdsopgave og målgruppe.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

01-08-2018 og fremefter
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Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Fag:

33046 Fuelpåfyldning

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan føre og betjene fueltrucks og fueldispensere.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven får kendskab til, og kan anvende sin viden om; procedurer vedrørende tankning af fly, fueltyper, sikkerhedsregler
for tankning af fly, nødprocedurer, generel sikkerhed, placering og position af tankningskøretøj, sikkerhedsforanstaltninger
mod statisk elektricitet, risikoområder ved tankning, flyets sikkerhed, påfyldning af brændstof, dokumentation for
fuelpåfyldning, Fueling order og fueling release, aircraft re-fueling systemer og omregningsmetoder for fuel.
Eleven får kendskab til, og kan i det daglige arbejde anvende sin viden om; produktkvalitet, kvalitetsstyring og
kvalitetskontrol.
Eleven kan i forbindelse med udførelsen af arbejdet anvende korrekte personlige værnemidler.

01-07-2008 og fremefter

3
4
Fag:

33048 Flypladsvedligeholdelse

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til, og kan anvende relevant udstyr til, ren- og vedligeholdelse af pladser, baner, grønne områder,
befæstede arealer, lamper og hegn.
Eleven kan udføre lettere reparationsarbejder på befæstede arealer, lamper og hegn, samt vurdere hvorvidt reparationer
kræver yderligere teknisk assistance.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til gældende procedurer, regler og bestemmelser indgå i samarbejdet om
flypladsvedligeholdelse.

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
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Fag:

33060 Køreuddannelse, kategori C/E

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Faget skal bestås.

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter

AMU-mål
Fag:

40550 Vedligeholdelse af veje og baner i lufthavnen

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter gennemført uddannelse anvende relevante køretøjer og relevant materiel til rengøring og vedligeholdelse af
rulleveje og baner på lufthavnens manøvreområde.
Arbejdet omfatter betjening og manøvrering af relevante køretøjer, på- og afmontering af relevant grej på køretøjer samt
relevante nødprocedurer.
Eleven kan endvidere foretage kemisk isbekæmpelse, anvende korrekt snerydningsteknik til sne og glatførebekæmpelse,
foretage FOD-bekæmpelse og vedligeholde græsarealer og materiel på manøvreområdet.
Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende korrekt lufthavnskommunikation efter gældende regler samt
anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og relevante værnemidler.
Endelig kan deltageren foretage dagligt eftersyn og rengøring af køretøjer, materiel og grej, samt afgøre hvorvidt eventuelle
funktionsfejl kræver værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

40902 Udvidelse af GK for godschauffører

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre
trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.
Eleven kan laste og føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed og anvende reglerne jf.

01-10-2015 og fremefter
01-10-2015 og fremefter
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3

Trafik- og Byggestyrelsens bek.

01-10-2015 og fremefter

4

nr.877 af 08/07/2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Bilag 1 Pkt.

01-10-2015 og fremefter

5

1.5, Varetage passagerernes sikkerhed og komfort, Pkt.

01-10-2015 og fremefter

6

1.6, Stå for lastning af køretøj, Pkt.

01-10-2015 og fremefter

7

2.3Reglerne for passagerbefordring, Pkt.

01-10-2015 og fremefter

8

3.8 Kende den økonomiske kontekst samt 3.

01-10-2015 og fremefter

9

9 om buspassageres retigheder.

01-10-2015 og fremefter

10

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf.

01-10-2015 og fremefter

11

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr.

01-10-2015 og fremefter

12

181/2011 af 16.

01-10-2015 og fremefter

13

februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

01-10-2015 og fremefter

Fag:

43488 Betjening af personlifte

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltagerne kan anvende forskellige typer af lifte (bom-, sax- og trailerlifte) i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver
indenfor bygge- monterings- og installationsområdet, herunder:
Vurdere liftens anvendelighed til den konkrete opgave på baggrund af viden om liftens arbejdshøjde, løftekapacitet/ brug af
belastningsdiagrammer, transport- og opstillingsmål.
Opstille liften under hensyntagen til underlaget, stabilitet samt ydre forhold så som vind og afspærring af arbejdsområdet
m.v.
På baggrund af viden om gældende lovgivning og liftkontrolordningen anvende lifte under hensyntagen til eget og andres
arbejdsmiljø, herunder medvirke til forebyggelse af ulykker.

15-07-2006 og fremefter

Fag:

43931 Anhugning af byrder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

15-07-2006 og fremefter
15-07-2006 og fremefter
15-07-2006 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning
af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe,
kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.
Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere
klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation
Deltageren kanI forbindelse med anhugningen, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for
stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassati-onsgrænser.
Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.

14-05-2007 og fremefter

14-05-2007 og fremefter
14-05-2007 og fremefter
14-05-2007 og fremefter
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Fag:

43967 Erhvervsaffald

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan
mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.
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

Fag:

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

14-05-2007 og fremefter
14-05-2007 og fremefter

-, 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

Fag:

44487 Betjening af gummihjulslæssere

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltagerne kan betjene gummihjulslæssere i forbindelse med udførelse af læsse- og planeringsopgaver indenfor bygge- og
anlægsområdet, hvilket indebærer af deltagerne kan vurdere maskinernes anvendelighed, til en given opgaven udfra
maskinens specifikationer og projektets beskrivelse/omfang og kan med kendskab til maskinenes konstruktion/opbygning
tage højde for maskinenes stabilitetsproblemer.
Deltagerne kan på baggrund af teoretisk viden og praktiske opgaver vælge en økonomisk optimal tilrettelæggelse og
udførelse af arbejdsopgaven.
Deltagerne kan udføre daglig tjek/ periodisk eftersyn og kontrol i henhold til betjenings- / vedligeholdelsesanvisningen for
den pågældende maskine.

01-06-2005 og fremefter

01-06-2005 og fremefter
01-06-2005 og fremefter
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Fag:

44491 Betjening af rendegravere

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
-, Bestået / ikke bestået, Delkarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan varetage jobbet som maskinfører på en rendegraver i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver inden for
bygge- og anlægsområdet. Dette indebærer at deltagerne kan udføre læsse-, afretnings- og udgravningsopgaver med dertil
egnet skovludstyr, herunder kasse- og grøfteprofiler, byggegruber og fundamentsrender ud fra tegninger og anvisninger.
Deltageren kan udlægge og planere forskellige typer af sten- og grusmaterialer og kan anvende en arbejdscyklus og en
grave- og læsseteknik, der er sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal.
Deltageren kan foretage daglig pasning og vedligeholdelse af en rendegraver samt inddrage kvalitetssikring, sikkerhed,
arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og herunder have kendskab til forholdsreglerne i forbindelse med
fund af forurenet jord.

01-06-2005 og fremefter

Fag:

44869 Rengøring af transportmidler

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

01-06-2005 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan anvende de mest hensigtsmæssige metoder, midler og redskaber i forhold til transportmidlets særlige
pladsforhold, den interne arbejdsfordeling, tidsbindninger og ergonomi.
Desuden kan deltageren tilrettelægge og udføre arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre, i forhold til de
kvalitetskrav, der stilles til virksomhedens ydelser.

01-11-2005 og fremefter

Fag:

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-06-2005 og fremefter

01-11-2005 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-01-2015 og fremefter

2

Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i
komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige
arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.
Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

3

Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk.

01-01-2015 og fremefter

1

01-01-2015 og fremefter
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Fag:

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-01-2015 og fremefter

2

Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske
og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med
anvendelse af fremmedsproget.
Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

3

Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk.

01-01-2015 og fremefter

1

Fag:

45218 Betjening og manøvrering af broer

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-01-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Deltageren kan efter gennemført uddannelse foretage endelig bro- og standpladsklarering inden fly ankommer.

01-01-2006 og fremefter

2

Arbejdet omfatter også manuel og automatisk tilkørsel til fly - og frakørsel fra fly - af passagerbroer i overensstemmelse
med gældende regler, herunder de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper og brotyper.
Endelig kan deltageren fastgøre og sikre passagerbro på fly, give klarmelding til kabinen, udføre nødstop, samt foretage
dagligt eftersyn af passagerbroer.

01-01-2006 og fremefter

3

Fag:

45266 Befordring af bevægelseshæmmede

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

01-01-2006 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den
bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik
og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.
Arbejdet omfatter betjening af trappemaskiner, kommunikation med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn
til deres specielle fysiske og psykiske situation.
Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og
evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

01-12-2005 og fremefter

01-12-2005 og fremefter
01-12-2005 og fremefter
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Fag:

45310 Lastsikring og stuvning af gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport,
udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller
andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for
uheld.
Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke
overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt
vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.
Endelig kan deltageren udfylde nationale og internationale fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved
godsets beskadigelse.

01-12-2005 og fremefter

Fag:

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-12-2005 og fremefter

01-12-2005 og fremefter

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

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

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

03-04-2006 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til
klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

29-09-2011 og fremefter
29-09-2011 og fremefter
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Fag:

46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler.

01-07-2013 og fremefter

2

Eleven kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde
transportdokumenter.
Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i
leverandørvejledninger og sikkerhedskort.
Eleven kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i
tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger,
ætsninger og forbrændinger.
Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA
regelsæt.

01-07-2013 og fremefter

3
4

5

Fag:

47282 Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind
Eleven har efter uddannelsen det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.

01-07-2013 og fremefter
01-07-2013 og fremefter

01-07-2013 og fremefter

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

3

eks. lastning og losning af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og
redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.

4

Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt safety og security ved arbejde i og ved fly.

01-08-2015 og fremefter

5

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven har grundlæggende kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning
(struktur) og indretning, begrænsninger og dimensioner.
Relevante fagtermer for flyets struktur f.

7

eks. vinger, flaps, motorer, trykkabin, lastrum samt betydningen af skader på f.

01-08-2015 og fremefter

8

eks. luger, flykrop og installationer gennemgås på fly med afprøvning af jobrelevante funktioner f.

01-08-2015 og fremefter

9

eks. åbne/lukke luger.

01-08-2015 og fremefter

Derigennem har deltageren også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der har arbejdsopgaver i og omkring
flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.

01-08-2015 og fremefter

eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på deres forskelligheder i opbygning og
indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning,
dimensioner, fagtermer m.
v. for at kunne bruge disse i jobfunktion.

01-08-2015 og fremefter

2

10
11
12
13
14

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

47316 Afgangstjek og afsendelse af fly fra standplads

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter endt uddannelse gennem teori om aerodynamik, flyets flight control system, landing gear, trykkabine og
opbygning i øvrigt samt i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, foretage sikkerhedsmæssig korrekt
afgangs- og sikkerhedstjek af fly på standplads samt korrekt afsendelse af fly fra standplads.
Eleven har under uddannelsen også lært om korrekt tilkobling og anvendelse af radio- og lufthavnskommunikationsudstyr
samt korrekt afrapportering af eventuelle afvigelser, mangler og skader.
Eleven har viden om kontrol af forurening på fly og færdigheder i check for klar is (Clear Ice) på vitale dele af fly.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

47467 Udvidelse af GK for buschauffører

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

2

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre
trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.
Eleven kan laste og føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed og anvende reglerne jf.

3

bek. nr. 337 af 28.

01-08-2015 og fremefter

4

april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Bilag 1 pkt.

01-08-2015 og fremefter

5

1.4, Stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet, pkt.

01-08-2015 og fremefter

6

2.2 for godstransportområdet, og pkt.

01-08-2015 og fremefter

7

3.7 vejgodstran--adsportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen

01-08-2015 og fremefter

1

Fag:

47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og
en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af
varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.
Eleven kan: · Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige
reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
· Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og
vedligeholdes.

15-07-2013 og fremefter

15-07-2013 og fremefter
15-07-2013 og fremefter
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4
5

6
7
8

9

· Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige
kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
· Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder
gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og
anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.
· Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og
tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
· Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og
betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.
Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene
gaffeltrucks og gaffelstablere.
Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i
censorvejledningen for denne certifikattype.

Fag:

47859 Aflæsning af data i lufthavnens it-systemer

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

3
4

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

4

15-07-2013 og fremefter

15-07-2013 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Uden niveau

3

15-07-2013 og fremefter

Gyldighedsperiode

Niveau:

2

15-07-2013 og fremefter

Efter gennemført uddannelse kan deltageren søge, aflæse og anvende data fra it baserede service og styresystemer ud
fra sit kendskab til systemernes opbygning og struktur.
Uddannelsen omfatter brug af såvel lufthavnens servicesystemer, som brug af branchespecifikke regionale, nationale og
internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet, fx i forbindelse med aflæsning
og anvendelse af data for registreret bagage og passagerer, vægt/balance, trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at
søge opdaterede og korrekte data.
Eleven kan efter gennemført uddannelse indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et
brugersyn og under hensyntagen til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.

47860 Registrering af data i lufthavnens it-systemer

1

15-07-2013 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

15-07-2013 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter gennemført uddannelse kan deltageren registrere og rapportere data fra it baserede service og styresystemer ud fra
sit kendskab til systemernes opbygning og struktur.
Uddannelsen omfatter brug af såvel lufthavnens servicesystemer, som brug af branchespecifikke regionale, nationale og
internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet, fx i forbindelse med registrering
og rapportering af data for bagage og passagerer, vægt/balance, trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at
registrere og rapportere opdaterede og korrekte data.
Eleven kan efter gennemført uddannelse indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et
brugersyn og under hensyntagen til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

47920 Vand - service på fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan efter gennemført uddannelse foretage vand servicering af fly på relevante flytyper.

01-08-2015 og fremefter

2

Eleven kan foretage til/frakørsel, til/frakobling, betjening af køretøjer og udstyr, nødprocedurer, samt tømning og påfyldning
af vand efter gældende regler.
Eleven har kendskab til de hygiejniske forhold herunder krav og regler for udtagning af vandprøver.

01-08-2015 og fremefter

Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende lufthavnskommunikation efter gældende regler samt anvende hjælpeog værnemidler og ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan endvidere foretage dagligt eftersyn af køretøjer og udstyr samt afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl
kræver værkstedsassistance, herunder foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

3
4
5

Fag:

47921 Toilet - service på fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan efter gennemført uddannelse foretage toilet servicering af fly på relevante flytyper.

01-08-2015 og fremefter

2

Eleven kan foretage til/frakørsel, til/frakobling, betjening af køretøjer og udstyr, nødprocedurer, samt tømning og påfyldning
af væsker efter gældende regler herunder kloakregulativet.
Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende lufthavnskommunikation efter gældende regler samt anvende
hjælpe- og værnemidler og ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan endvidere foretage dagligt eftersyn af køretøjer og udstyr samt afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl
kræver værkstedsassistance, herunder foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

3
4

Fag:

47924 Skubning af fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, gennem teori om lufthavnens sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, færdselsloven, særlige regler for de enkelte
flytyper og lufthavnslogistik, foretage skubning af fly til korrekt placering ved hjælp af relevant udstyr.
Eleven kan, evt.

01-08-2015 og fremefter

i samarbejde med opstarts ansvarlig eller vinkemand, udføre til/frakørsel og til/frakobling af udstyr og gennemføre
relevante nødprocedurer, herunder korrekt fejlmelding, i tilfælde af fejl på udstyret.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger, og deltageren kan anvende radio- og
lufthavnskommunikation efter gældende regler herunder gennemføre korrekt kommunikation i forbindelse med evt.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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5

tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven kan desuden foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl kræver
værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

47926 specialkøretøjer, grundlæggende ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter gennemført uddannelse kan deltageren udføre manøvrering og transportarbejde med lastebånd, traktor med tilkoblet
udstyr samt manuelle passagertrapper.
Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler
og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, rapportering og alarmering samt på baggrund af sin viden udfylde
skadesanmeldelser.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

47927 Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4
5

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, under vanskelige forhold, manøvrere med specialkøretøjer og specialudstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen indenfor groundhandling som f.
eks.: hybrid traktorer, selvkørende flytrapper og pallet transporter.

01-08-2015 og fremefter

Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler og
procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan også, i tilfælde af skader eller ulykker, foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle
og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold udfylde skadesanmeldelser.

Fag:

47928 Manøvrering,specialkøretøjer flytrafik områder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode
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Fag:

48233 Lasteansvarlig på fly 2

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende de valgte kvalitetsstandarder i henhold til relevante kundekrav.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan, ud fra sit kendskab til logistik og ressourcer, planlægge produktionsafviklingen for lastning og losning af fly.

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

4

Eleven kan anvende sin viden om teamarbejde i forhold til løbende at kunne optimere, disponere og kommunikere omkring
arbejdsopgaverne ved lastning og losning af fly.
Eleven kan anvende sin viden om de udfordringer, kulturforskelle kan skabe i samarbejdet med andre, f.

5

eks. koordinering med flybesætning, flyselskabsrepræsentanter og andre samarbejdspartnere.

01-07-2017 og fremefter

3

Fag:

48236 PRM håndtering og forflytning til og fra fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2017 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan håndtere og forflytte passagerer med reduceret mobilitet (PRM) til og fra fly.

01-07-2017 og fremefter

2

Eleven har viden om forskellige handicap, sygdom , aldring og passagerrettigheder.

01-07-2017 og fremefter

3

Eleven har viden om håndtering og betjening af bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr (manuel og elektrisk
kørestole m.
m.). Eleven kan betjene køretøjers specielle liftudstyr (f.

01-07-2017 og fremefter

eks. ambulift) på en passagervenlig måde, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel
personbefordring i køretøj.
Eleven har forståelse for ergonomiske korrekte arbejdsmetoder, samt et indgående kendskab til de hjælpemidler
virksomheden stiller til rådighed.
Eleven har kendskab til de nationale og internationale regler, som er gældende på området vedrørende passagerer med
handikap og nedsat mobilitet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper, boarding procedure samt disembarking procedure i forbindelse med PRM
opgaver .

01-07-2017 og fremefter

4
5
6
7
8

01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

9
Deltageren har en forståelse for kommunikation med bevægelseshæmmede omkring den forestående PRM
håndteringsopgave, på en måde som tager hensyn til deres specielle kulturelle, fysiske og psykiske situation

Fag:

48237 Flykendskab, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven har funktionsspecifikt kendskab til relevante flytyper og flykategorier (flykendskab på awareness niveau).

01-07-2017 og fremefter

2

Eleven kan udføre deres arbejde i, på og omkring fly på et forsvarligt flyvesikkerhedsmæssigt niveau med korrekt brug
af termer og begreber samt kan samarbejde med relevante faggrupper ud fra sit kendskab til arbejdsrutiner i, på og omkring
fly.
Eleven kan håndtere relevant flyudstyr som eksempelvis toilet-, galley-, kabine-, serviceluger og -døre, lastrum og dettes
udstyr samt nødudstyr.
Eleven kan udføre sit arbejde ud fra kendskab til security sealing (plombering) og security screening (tjek for fremmede
objekter).

01-07-2017 og fremefter

3
4

Fag:

48362 Bagagehåndtering og kvalitet

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan indgå i samarbejde omkring styrings- og arbejdsprocessen vedrørende bagagehåndteringen i en lufthavn.

01-07-2017 og fremefter

2

Eleven kan håndtere registrering, mærkning, sortering og sikkerhedscheck af bagage og stykgods i overensstemmelse
med gældende regler og procedurer.
Eleven har forståelse for opbygning og funktion af bagagesorteringsanlægget samt indsigt i optimeringsprocesser og
kapacitetsudnyttelse.
Eleven kan ud fra myndigheds- og kundekrav udføre specielle opgaver i forbindelse med bagagehåndtering og kan
endvidere indsamle relevant data samt anvende hensigtsmæssigt udstyr i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaverne.
Eleven kan anvende kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer vedrørende bagagehåndtering.

01-07-2017 og fremefter

3
4
5
Fag:

48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af §§a7 4 i
bekendtgørelse nr.
1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Efter kurset kender deltageren til: * Sikkerheds- og
sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

11-01-2018 og fremefter
11-01-2018 og fremefter
11-01-2018 og fremefter

3
* Risici forbundet med arbejde med kraner,
* Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
* Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
* Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
* Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
* Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran
* Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
Efter kurset kan deltageren:
* Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
* Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved
hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
* Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
* Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
* Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
* Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
* I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner
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Fag:

48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
11-01-2018 og fremefter

6

Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med
30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om
arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017
Efter endt uddannelse har eleven kendskab til:

7

risici forbundet med arbejde med mobile kraner

11-01-2018 og fremefter

8

mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger

11-01-2018 og fremefter

9

mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger

11-01-2018 og fremefter

10

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

11-01-2018 og fremefter

11

indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang

11-01-2018 og fremefter

12

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

11-01-2018 og fremefter

13

mobile kraners stabilitetsforhold

11-01-2018 og fremefter

14

jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne

11-01-2018 og fremefter

15

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

11-01-2018 og fremefter

16

til korrekt anvendelse af støtteben

11-01-2018 og fremefter

17

Efter endt uddannelse kan eleven

11-01-2018 og fremefter

18

11-01-2018 og fremefter

19

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

20

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

11-01-2018 og fremefter

21

vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes

11-01-2018 og fremefter

22

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

11-01-2018 og fremefter

23

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

11-01-2018 og fremefter

24

aflæse lastdiagrammer

11-01-2018 og fremefter

25

opstille mobile kraner korrekt

11-01-2018 og fremefter

1

Fag:

48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

11-01-2018 og fremefter

11-01-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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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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

01-01-2018 og fremefter

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

Fag:

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

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

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

Fag:

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

1
2

Gyldighedsperiode
25-01-2018 og fremefter

10
Eleven kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende
multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere) i henhold til gældende regler.
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
25-01-2018 og fremefter
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5
7

9

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.
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
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.
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.

Fag:

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-01-2018 og fremefter

Uden niveau

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

4

25-01-2018 og fremefter

Gyldighedsperiode

Niveau:

3

25-01-2018 og fremefter

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.

48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

1

25-01-2018 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

25-01-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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.
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
25-01-2018 og fremefter

25-01-2018 og fremefter
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Efter endt uddannelse kender eleven til:

25-01-2018 og fremefter

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

Fag:

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper.

14-12-2018 og fremefter

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

14-12-2018 og fremefter

Fag:

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

14-12-2018 og fremefter

14-12-2018 og fremefter
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Resultatform(er)
Nr.

1
2
3
4

5
6

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig
godstransport i varebil.
Deltageren har fået opdateret sin viden om lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde

14-12-2018 og fremefter

Deltageren har fået opdateret sin viden om principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige
godstyper
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
Deltageren har fået opdateret sin viden om et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici

14-12-2018 og fremefter

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

14-12-2018 og fremefter

Fag:

49327 Anvendelse af database i jobbet

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

Gyldighedsperiode
28-01-2019 og fremefter

49357 Betjening af fly med selvkørende løfteenhed
Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

2
3
4

14-12-2018 og fremefter

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.
Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre
interessenter.
Deltageren kan importere data til databasen samt eksportere data fra databasen til brug eller videre bearbejdning i andre
systemer som tekstbehandling, regneark samt mailsystemer.

Niveau:

1

14-12-2018 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

14-12-2018 og fremefter

28-01-2019 og fremefter
28-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, på baggrund af erhvervet viden om relevante love, regler og procedure samt kundekrav, foretage til/frakørsel
til fly og rampe med selvkørende løfteenhed f.eks. lastbilmonteret highloader, AMBU-lift, cleaning- og cateringkøretøjer.
Eleven kan foretage korrekt betjening, transport, lastning og losning af f.eks. løslastet gods, PRM (passagerer med
begrænset mobilitet) eller cleaning- og cateringsmateriel.
Eleven kan desuden fungere som vinkemand /guidemand, samt foretage dagligt eftersyn, nød-betjening og fejlmelding.

03-01-2019 og fremefter

Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
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Fag:

49358 Arbejde i og omkring fly på standplads-ajour

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende den nyeste og opdaterede viden om myndigheds og kundekrav i forhold til sikkerhed ved flyside,
security regulativer samt rapportering af uregelmæssigheder/hændelser/ulykker.
Eleven kan anvende sit kendskab til opdaterede procedure for manuel håndtering af last, sikkerhed under tankning af fly,
principperne ved lastning af fly (før, under og efter), håndtering af last der kræver særlig opmærksomhed f.eks.
speciallast, inkompatible laster samt konsekvenser ved ødelagt/spildt last.
Eleven kan anvende sin viden om positionering og operation af specialkøretøjer ved flyside ud fra myndigheds- og
kundekrav samt lokale bestemmelser.

03-01-2019 og fremefter

Fag:

49361 Anti- og deicing af fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Gyldighedsperiode

Elevernekan efter gennemført uddannelse (initial training) foretage sikkerhedsmæssig korrekt anti-isning (anti-icing) og
af-isning (deicing) af fly med relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og
instruktioner.
Eleven kan foretage sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter deicing/anti-icing samt foretage dagligt eftersyn,
nødbetjening og fejlmelding.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

49362 Anti- og deicing af fly-ajour

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

1

2
3
4

03-01-2019 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleverne kan efter gennemført ajourføringsuddannelse (recurrent training) fortsat foretage sikkerhedsmæssig korrekt
anti-icing og deicing af fly med relevant udstyr i overensstemmelse med opdaterede regler, kundekrav, procedure og
instruktioner.
Eleven kan fortsat foretage sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter anti-icing / deicing samt foretage dagligt
eftersyn, nødbetjening og fejlmelding.
Eleven kan anvende sit opdaterede kendskab omkring hændelser, forløb, teknikker og øvrig relevant erfaringsbaseret viden
i sin jobfunktion.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
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Fag:

49363 Lastning, losning af stykgods og bagage fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, i samarbejde med Loadmaster, medvirke ved lastning, losning, sikring og stuvning af stykgods og løs bagage i
fly ved hjælp af relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og instruktioner.
Eleven kan udføre arbejdsprocesser omkring bagagetags og -kategorier herunder specialebagage (våben, husdyr m.m.),
sammenkædning (reconciliations) samt bagageprocesser fra sortering til flyside.
Eleven kan udføre arbejdsprocesser omkring cargomærkater og -kategorier herunder special cargo (farligt gods, følsom
cargo, tungt gods m.m.) samt cargoprocesser fra sortering til flyside.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

Fag:

49364 Lastning, losning og lastsikring af ULD i fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
03-01-2019 og fremefter

3

Eleven kan, i samarbejde med loadmaster, medvirke ved sikkerhedsmæssig korrekt lastning og losning af ULD i fly ved
hjælp af relevant udstyr samt udføre håndtering af flyets ULD lastesystem og herunder identificere og kende
konsekvenser ved fejl i flyets ULD låsesystem.
Eleven kan udføre lastning og losning i overensstemmelse med de regler, kundekrav, procedure og instrukser, som gælder
for sikring og afbalancering af fly.
Eleven kan, i samarbejde med lastansvarlig, sikre korrekt placering og sikring af ULD i flyets lastrum.

4

Eleven kan indstille til korrekt temperatur i lastrum i henhold til kundekrav og instruktion.

03-01-2019 og fremefter

5

Eleven kan identificere og rapportere fejl ved ULD enheder samt vurdere om beskadiget ULD er operativ (flytransportsikker
med last).
Eleven kan verificere forskellige ULD typer i henhold til deres prefix (herunder deres certificering, gulvflade og kontur).

03-01-2019 og fremefter

Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

1

2

6
7

Fag:

49376 Samarbejde i teams

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Eleven opnår viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt.

08-01-2019 og fremefter
08-01-2019 og fremefter
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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:

49430 Kvalitetsstyring i virksomheder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter gennemført uddannelse: Har deltageren et grundlæggende kendskab til kvalitetssystemer og relevante
kvalitetsværktøjer til vedligeholdelse heraf.
Kan deltageren anvende specifikke procedurer og instruktioner i forhold til eget arbejde og kan medvirke ved
vedligeholdelse og revision af disse.
Endelig kan deltageren kontrollere og registrere måledata, foretage færdigmeldinger og håndtere afvigelser/fejlmelding.

08-01-2019 og fremefter

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

08-01-2019 og fremefter
08-01-2019 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Cleaning

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

4

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
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01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

9

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6331 Rengøring - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

5

6

7

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre rengøringsarbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til sig selv og omgivelserne.
Herunder anvendelse af rengøringsmidler, redskaber og maskiner efter regler og brugsanvisninger samt brug af personlige
værnemidler.
Eleven kan søge relevant information om sikkerhed og arbejdsmiljø herunder det fysiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø
og inddrage denne viden i forbindelse med rengøringsarbejdet.
Eleven kan udøve livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen. Herunder
hjerte-lunge redning og almindelig førstehjælp.
Eleven kan udføre almindeligt forekommende rengøringsopgaver på en hygiejnisk korrekt måde, så antallet af
mikroorganismer i miljøet nedbringes og spredning af mikroorganismer forhindres. I den forbindelse kan eleven udvise en
god personlig hygiejne og overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet.
Eleven kan anvende de mest hensigtsmæssige metoder, midler og redskaber i forhold til transportmidlets særlige
pladsforhold, den interne arbejdsfordeling, tidsbindinger og ergonomi. Herunder tilrettelægge og udføre arbejdet selvstændigt
og i samarbejde med andre, i forhold til de kvalitetskrav, der stilles til virksomhedens ydelser.
Eleven kan foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den
beregnede tid. Eleven kan i den forbindelse anvende forskellige typer arbejdsplaner og ud fra disse planlægge og udføre
eget arbejde rationelt.
Eleven kan vurdere rengøringsbehovet og ud fra dette planlægge og udføre rengøringen i forhold til relevante
kvalitetsniveausystemer.

01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter
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Fag:

18139 Ergonomi, miljø, manøvrering i cleaning, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan medvirke aktivt i udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden
om risikofaktorer.
Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, for eksempel ved brug af
arbejdspladsvurdering (APV) og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af
arbejdsmiljøet - herunder indhente informationer om arbejdsmiljø.
Eleven kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i
eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og
opnå øget velvære.
Eleven får kendskab til forebyggelse af forkerte arbejdsstillinger og nedslidning inden for eget jobområde.
Eleven kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers
påvirkninger af hinanden.
Eleven kan indhente relevant information om ergonomi - herunder lovgivning og vejledninger fra for eksempel
Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene.
Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

Fag:

6336 Specialkøretøjer - Cleaning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber og udstyr og andet håndteringsmateriel der indgår i arbejdsområdet.

01-07-2010 og fremefter

2

Eleven skal kunne foretage grundlæggende klargøring og vedligeholdelse samt identificere fejl på materiel.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

6337 Rengøring - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med rengøring af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

6338 Ergonomi og sundhed - Cleaning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.
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Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

1

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17313 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Cleaning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

01-08-2018 og fremefter

29

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

30

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan vurdere rengøringsbehovet og foretage rengøring af fly med relevant udstyr i henhold til relevante
kvalitetsniveausystemer og efter gældende regler og procedurer.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

9
20

27
28

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

6129 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cleaning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Øvrige

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cleaning

15-12-2009 og fremefter
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Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12076 Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

12079 Grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 14 på baggrund af mindst 8
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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5

Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

6

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Ground handling

01-07-2008 og fremefter
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Øvrige
Fag:

6348 Lasteansvarlig - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder; foretage korrekt op - og
afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Arbejdet - som kan foregå i
samarbejde med loadcontroller - omfatter; anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige
arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i
lasteplanen og afsluttende afrapportering.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

9866 Worldtracer

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan anvende relevant IT systemer til traceing af bagage (woldtracer).

01-08-2012 og fremefter

2

Eleven kan tracke og ommærke bagage efter gældende regler.

01-08-2012 og fremefter

3

Eleven får kendskab til konsekvenser af fejlhåndtering af bagage.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

11583 Push-back - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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5
6

Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktions-fejl kræver
værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.

Fag:

11646 Cargo Warehouse - basis - stykgods

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

4

Eleven kan I samarbejde med kunder og myndigheder efter skriftlig og mundtlig instruks foretage modtagelse, nedbrydning,
check, opbevaring og videre forsendelse af fly gods (fragt og post) på en sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder
og myndigheders krav og anvisninger.
Eleven har kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat inden for modtagelse og
afsendelse af fly gods.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Eleven kan arbejde selvstændig og i team omkring løsning af arbejdsopgaven.

5

Eleven kan udføre skadesrapportering i relevante systemer.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven får nødvendigt kendskab til lagerindretning og brug i terminalområdet.

01-08-2015 og fremefter

1

2
3

Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17251 Lufthavns engelsk 1

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan anvende lufthavnsrelateret engelsk i normale daglige arbejdsfunktioner.

01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan på dette niveau bruge funktionsspecifikke engelske fagbegreber og standartvendinger situationsbestemt i
forhold til arbejdsopgave og målgruppe.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3
4
5
6

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow
Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
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Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

01-08-2020 og fremefter

Målpind

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Gyldighedsperiode
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1

2

3

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

Fag:

18269 Manøvrering-handling gods, bagage, enhedslaster

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan transportere, laste, losse, sikre og stuve stykgods og løs bagage, til/fra og i fly ved hjælp af relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende
ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18574 Håndtering, produktion i og fra sorteringsanlæg

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

01-08-2020 og fremefter

Målpind

01-08-2020 og fremefter

Gyldighedsperiode
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1

2
3

Eleven kan håndtere bagage i henhold til gældende regler (fly- og handlingsselskaber / security).
Eleven har kendskab til sorteringsanlægget, relevant udstyr og hjælpemidler.
Eleven kan anvende relevante regler for arbejdsmiljø og sikkerhed i sorteringsanlægget.
Eleven kan anvende relevante IT-systemer indenfor sorteringsanlægget samt efterfølgende produktionsafvikling
(handlingsselskabet IT).
Eleven får kendskab til logistik for bagage samt relevante samarbejdspartnere.
Eleven kan anvende de valgte kvalitetsstandarder i henhold til relevante kundekrav.
Eleven kan ud fra sit kendskab til logistik og ressourcer planlægge produktionsafviklingen for sorteringsområde.
Eleven kan følge instruks til at pakke, aflæsse, sikre og stuve stykgods og løs bagage i enhedslaster, på belly- og
dollyvogne samt transportere disse til/fra fly ved hjælp af relevant udstyr og i overensstemmelse med gældende regler og
bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

Fag:

18577 Køreteknik, skader og konflikthåndtering, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter
01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede relevante kørselssituationer situationer og
anvende korrekt styre- og bremseteknik.
Eleven har relevant viden om: Kørselsdynamik (herunder korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens
indflydelse herpå), Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger, Elektroniske hjælpesystemer
(eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, vognbaneassistent, kamerasystemer), Stress samt distraktionsfaktorer.
Eleven har gennemført relevante praktiske øvelser på et godkendt køreteknisk anlæg. Øvelser på tør bane: Manøvrering,
Slalomøvelse, Bremse øvelse, Bremse- og undvigeøvelse, Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.
Eleven har gennemført relevante praktiske øvelser på et godkendt køreteknisk anlæg. Øvelser på glat bane: Bremse- og
undvigeøvelse, Styreøvelse i kurve, Glat bakke med gearskift og igangsætning opad, Udskridning ved kørsel nedad,
Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer, Dobbelt undvigeøvelse med og uden bremsning, Bremsning på
uens friktion.
Eleven får viden om skadestatistik og forsikringsforhold, som er relevante inden for lufthavnsområdet.
Eleven får viden om konkrete manøvreringsmuligheder på lufthavnens område, som er relevante for jobfunktionen i forhold
til forskellige typer kørende udstyr.
Eleven kan koble sin viden om typiske skader på kørende udstyr sammen med sin viden om færdselsregler og
manøvreringsmuligheder på lufthavnens område, for at begrænse skader på personer, gods og kørende udstyr.
Eleven kan koble sin viden om typiske skader på køretøjer sammen med sin viden om færdselsregler og
manøvreringsmuligheder på almen vej, hvis dette er relevant for jobfunktionen.
Eleven kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og har viden om betydningen af personlige fremtræden og
adfærd.
Eleven har, f.eks. gennem rollespil, erfaring med at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter.
Eleven kan, i forbindelse med jobudøvelsen i en lufthavn, afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig,
sikkerhedsmæssig og professionel måde i henhold til reglerne for bl.a. Safety og Security.
Eleven har viden om stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet.
Eleven har kendskab til forskellige typer reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, f.eks. trusler og overfald.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18579 Tjek og afsendelse af fly, IT aflæs-registrer

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

01-08-2020 og fremefter

Målpind

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Gyldighedsperiode
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1

2

3

Eleven har viden om aerodynamik, flyets flight control system, landing gear, trykkabine og opbygning i øvrigt.
Eleven kan udføre korrekt tilkobling og anvendelse af relevant radio- og lufthavnskommunikationsudstyr samt foretage
korrekt afrapportering af eventuelle afvigelser, mangler og skader.
Eleven har viden om kontrol af forurening på fly og kan udføre check for klar is (Clear Ice) på vitale dele af fly.
Eleven kan, i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, foretage sikkerhedsmæssig korrekt afgangs- og
sikkerhedstjek af fly på standplads samt foretage korrekt afsendelse af fly fra standplads.
Eleven kan deltageren søge, aflæse og anvende data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit kendskab til
systemernes opbygning og struktur.
Eleven kan anvende forskellige relevante it-systemer f.eks. lufthavnens servicesystemer samt branchespecifikke
regionale-, nationale- og internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at søge
opdaterede og korrekte data.
Eleven kan f.eks. udføre aflæsning og anvendelse af data for registreret bagage og passagerer, vægt/balance på flyet,
trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et brugersyn og under hensyntagen
til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.
Eleven kan registrere og rapportere data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit kendskab til systemernes
opbygning og struktur.
Eleven kan anvende forskellige relevante it-systemer f.eks. lufthavnens servicesystemer samt branchespecifikke
regionale-, nationale- og internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at
registrere og rapportere opdaterede og korrekte data.
Eleven kan f.eks. udføre registrering og rapportering af data for bagage og passagerer, vægt/balance på flyet,
trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et brugersyn og under hensyntagen
til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.

Fag:

18580 GH manøv køretøj-udstyr, Flytrafikområde kørsel

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, under vanskelige forhold, manøvrere med specialkøretøjer og specialudstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen indenfor groundhandling som f.eks.: hybrid traktorer, selvkørende flytrapper og pallet
transporter.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Eleven kan udføre sit arbejde i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale
regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan, i tilfælde af skader eller ulykker, foretage korrekt alarmering.
Eleven kan, på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde
skadesanmeldelser.
Eleven kan, under vanskelige forhold, manøvrere og betjene et eller flere af følgende specialkøretøjer og specialudstyr
(fejemaskiner, sneslynger, traktorer med påmonteret udstyr, glatførebekæmpelsesmateriel, bugseringsudstyr m.m.) på
flytrafikerede områder (manøvreområder, forpladsområde og rullevej).
Eleven kan agere sikkert og forsvarligt på området og har det nødvendige kendskab til dag- og natmarkeringer på
flytrafikerede områder.
Eleven kan foretage korrekt radiokommunikation med flyvesikringstjenesten og andre aktører.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Eleven kan udføre sit arbejde i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale
regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan, i tilfælde af skader eller ulykker, foretage korrekt alarmering.
Eleven kan, på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde
skadesanmeldelse.
Eleven kan udføre manøvrering og brug af lastebånd, udføre kørsel og manøvrering af traktor med tilkoblet udstyr samt
udføre kørsel, manøvrering og brug af manuelle passagertrapper.
Eleven kan udføre arbejdet i overensstemmelse med de gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale
regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, rapportering og alarmering samt på baggrund af sin viden udfylde
skadesanmeldelser.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5268 Håndtering af bagage - begynder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med modtagelse, sortering og afsendelse af bagage.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5271 Lastning og losning - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med lastning og losning af fly.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5275 Servicefunktioner - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med push-back, af-isning, afgangstjek og afsendelse af fly, towing samt kørsel og manøvrering med andre
specialkøretøjer i henhold til gældende regler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

9864 Bagage i sorteringsanlæg

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg med hjælp af relevant udstyr og kan anvende
relevante dele af sorteringsanlæggets IT system
Eleven arbejder med lastning og losning af stykgods, løs bagagebagage og enhedslaster på vogne og andre relevante
køretøjer
Eleven udfører sit arbejde under iagttagelse af relevante regler for arbejdsmiljø og sikkerhed i og ved sorteringsanlægget.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

9865 Produktionsafvikling for sorteringsanlæg

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter
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Resultatform(er)
Nr.

1

Praktikerklæring, -, -.

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemfører produktionsplanlægning og produktionsafvikling for relevant sorteringsområde Eleven udfører sit
arbejde i forhold til valgte kvalitetsstandarter og relevante kundekrav

01-08-2012 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12041 Cargo Warehouse, rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre opbygning af fly palletter og container, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gældende regler,
inden for vægte, volumer, dimensioner og lastetyper.
Eleven kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.

01-08-2015 og fremefter

Eleven har kendskab til forskellig ULD enheder og begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskaber begrænsninger
(tabeller) vægte, dimissioner og typer.
Eleven kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator forhold til funktionen som ¿opbyg-ger¿, samt korrekt
rapportering af eventuelle afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering i systemet.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode
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1

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

Fag:

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17322 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

01-08-2018 og fremefter

28

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

29

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan udføre push-back, afisning, afgangstjek og afsendelse af fly, towing samt kørsel og manøvrering med andre
specialkøretøjer, der indgår i arbejdsområdet, i henhold til gældende regler samt udføre de arbejdsopgaver, der knytter sig til
funktionen lasteansvarlig, herunder modtage, sortere og afsende bagage, gods og enhedslaster i forbindelse med lastning
og losning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

9
20

27

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2019 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
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Afsluttende prøve
Fag:

6130 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Ground handling

15-12-2009 og fremefter

Fag:

18309 Farligt gods - Lufthavn, CAT 10 certificering

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

5

Øvrige

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende sit kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og
bestemmelser vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly,
samt transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven kan anvende sit kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special
last i fly / fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven kan anvende sit kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special
last i fly / fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven kan anvende sit kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og
lastning af farligt gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last,
og til generelle og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer
og alarmeringsinstrukser
Eleven kan anvende sit kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i
forbindelse med håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og
documentation i forbindelse afsendelse af med farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Bagage loading

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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
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01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6348 Lasteansvarlig - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder; foretage korrekt op - og
afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Arbejdet - som kan foregå i
samarbejde med loadcontroller - omfatter; anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige
arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i
lasteplanen og afsluttende afrapportering.

01-07-2010 og fremefter
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Fag:

18269 Manøvrering-handling gods, bagage, enhedslaster

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan transportere, laste, losse, sikre og stuve stykgods og løs bagage, til/fra og i fly ved hjælp af relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende
ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5268 Håndtering af bagage - begynder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med modtagelse, sortering og afsendelse af bagage.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5271 Lastning og losning - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven arbejder med lastning og losning af fly.

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 60 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

Fag:

17323 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Bagage loading

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

26

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2018 og fremefter

20

01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, der knytter sig til funktionen som lastansvarlig og herunder modtage, sortere og
afsende bagage, gods og enhedslaster i forbindelse med lastning og losning af fly med relevant udstyr i henhold til
gældende regler.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

28
29

14

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

10439 Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage loading

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage loading

01-07-2013 og fremefter
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Øvrige
Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

12076 Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

12079 Grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 14 på baggrund af mindst 8
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
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Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
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Øvrige
Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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4
5
6

Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow
Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2018 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18266 Håndtering, produktion, kommunikation i bagagehal

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2
3

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan håndtere bagage i henhold til gældende regler (fly- og handlingsselskaber / security).
Eleven har kendskab til sorteringsanlægget, relevant udstyr og hjælpemidler.
Eleven kan anvende relevante regler for arbejdsmiljø og sikkerhed i sorteringsanlægget.
Eleven kan anvende relevante IT-systemer indenfor sorteringsanlægget samt efterfølgende produktionsafvikling
(handlingsselskabet IT).
Eleven får kendskab til logistik for bagage samt relevante samarbejdspartnere.
Eleven kan anvende de valgte kvalitetsstandarder i henhold til relevante kundekrav.
Eleven kan ud fra sit kendskab til logistik og ressourcer planlægge produktionsafviklingen for sorteringsområde.
Eleven kan beskrive relevante informationsstrømme i bagagehallen.
Eleven kan medvirke til at forbedre kommunikationen i bagagehallen i sin funktion som teamleder.
Eleven kan omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling.
Eleven kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille
væsentlige meddelelser fra uvæsentlige.
Eleven kan anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
01-08-2020 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 67 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

Fag:

18267 Manøvrering gods, bagage fra sorteringsanlæg

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan følge instruks til at pakke, aflæsse, sikre og stuve stykgods og løs bagage i enhedslaster, på belly- og
dollyvogne samt transportere disse til/fra fly ved hjælp af relevant udstyr og i overensstemmelse med gældende regler og
bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5268 Håndtering af bagage - begynder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med modtagelse, sortering og afsendelse af bagage.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

9864 Bagage i sorteringsanlæg

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg med hjælp af relevant udstyr og kan anvende
relevante dele af sorteringsanlæggets IT system
Eleven arbejder med lastning og losning af stykgods, løs bagagebagage og enhedslaster på vogne og andre relevante
køretøjer
Eleven udfører sit arbejde under iagttagelse af relevante regler for arbejdsmiljø og sikkerhed i og ved sorteringsanlægget.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

9865 Produktionsafvikling for sorteringsanlæg

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemfører produktionsplanlægning og produktionsafvikling for relevant sorteringsområde Eleven udfører sit
arbejde i forhold til valgte kvalitetsstandarter og relevante kundekrav

01-08-2012 og fremefter
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Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

1

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
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Fag:

17355 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

26

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

01-08-2018 og fremefter

29

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

30

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan koordinere og styre produktionsafvikling i bagagesorteringen for et specifikt område og levere og håndtere
indchecket bagage og transferbagage i bagagesorteringen efter gældende regler, herunder opbygge og registrere
enhedslaster, ULD og bellyvogne (bagagevogne) samt føre og betjene relevante køretøjer og andet håndteringsmateriale.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

9
20

28

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

10441 Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Øvrige

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

01-07-2013 og fremefter
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Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Cargo

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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
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01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6358 Opbevaring og forsendelse af farligt gods - cargo

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler.

01-07-2010 og fremefter

2

Eleven kan emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter i
henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR samt i henhold til
angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort.
Eleven kan identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld
eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og
forbrændinger.

01-07-2010 og fremefter

3

01-07-2010 og fremefter
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Fag:

11646 Cargo Warehouse - basis - stykgods

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

4

Eleven kan I samarbejde med kunder og myndigheder efter skriftlig og mundtlig instruks foretage modtagelse, nedbrydning,
check, opbevaring og videre forsendelse af fly gods (fragt og post) på en sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder
og myndigheders krav og anvisninger.
Eleven har kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat inden for modtagelse og
afsendelse af fly gods.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Eleven kan arbejde selvstændig og i team omkring løsning af arbejdsopgaven.

5

Eleven kan udføre skadesrapportering i relevante systemer.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven får nødvendigt kendskab til lagerindretning og brug i terminalområdet.

01-08-2015 og fremefter

1

2
3

Fag:

11667 Cargo Warehouse opbygn.af enh.ULD for truck og fly

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

5

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til opbygning af fly palletter og container her-under foretage korrekt
check af enhed og gods, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gæl-dende regler, inden for vægte, volumer,
dimensioner og lastetyper.
Eleven kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.

01-08-2015 og fremefter

Eleven får kendskab til forskellig ULD enheder og begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskaber begrænsninger
(tabeller) vægte, dimissioner og typer.
Eleven kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator som omfatter anvendelse af laste-planer for de forskellige
enheder og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som ¿opbyg-ger¿, samt korrekt rapportering af eventuelle
afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering i sy-stemet.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

13878 Enhedslaster - cargo

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 75 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

1

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve en-hedslaster som;
containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder herunder valg af ud-styr og materiel i forhold til godsets
art og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
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3
4
5
6

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow
Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

1

2

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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3

Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18158 Manøvrering ved gods og bagage handling, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan transportere, laste, losse, sikre og stuve stykgods og løs bagage, til/fra og i fly ved hjælp af relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende
ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5273 Varemodtagelse og forsendelse - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-07-2008 og fremefter

2

Eleven kan udføre stablings-, stuvnings-, af-, og pålæsningsoopgaver, blandt andet ved hjælp af gaffeltrucks og
gaffelstablere.
Eleven kan kontrollere varer, udføre vareemballering og opbygge enhedslaster.

3

Eleven kan foretage registreringer af varer.

01-07-2008 og fremefter

4

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

01-07-2008 og fremefter

1

Fag:

5274 Vareekspedition og kundebetjening - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

01-07-2008 og fremefter
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Resultatform(er)
Nr.

Praktikerklæring, -, -.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan optælle, registrere og placere varer.

01-07-2008 og fremefter

2

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

01-07-2008 og fremefter

3

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

01-07-2008 og fremefter

4

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

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12041 Cargo Warehouse, rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre opbygning af fly palletter og container, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gældende regler,
inden for vægte, volumer, dimensioner og lastetyper.
Eleven kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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3
4

Eleven har kendskab til forskellig ULD enheder og begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskaber begrænsninger
(tabeller) vægte, dimissioner og typer.
Eleven kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator forhold til funktionen som ¿opbyg-ger¿, samt korrekt
rapportering af eventuelle afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering i systemet.

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

1

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17402 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Cargo

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

23

24
25

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter
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Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

01-08-2018 og fremefter

28

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

29

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan udføre vareekspedition og kundebetjening samt varemodtagelse og forsendelse af enhedslaster i lufthavne og
på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster beregnet til luftfragt
med valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art samt anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt
registreringsudstyr.

01-08-2015 og fremefter

9
20

27

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

6124 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cargo

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cargo

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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3

4

5

Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Aircraft servicing

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

4

20
21
22

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
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23
24
25
26
27
28
29
30

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6350 Afgangstjek - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, gennem teori om aerodynamics, flyets fligth control system, landing gear, opbygning i øvrigt og i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, foretage sikkerhedsmæssig korrekt afgangs- og sikkerhedstjek
af fly på standplads samt korrekt afsendelse af fly fra standplads, herunder korrekt tilkobling og anvendelse af radio- og
lufthavnskommunikationsudstyr, samt korrekt afrapportering af eventuelle skader og mangler.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

11583 Push-back - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4
5
6

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.
Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktions-fejl kræver
værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

11586 Towing

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4
5

6
7
8

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage bugsering af fly til og fra hangar og standplads under hensyn til færdselsloven og lufthavnens
sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder.
Eleven kan udføre relevante nødprocedurer i tilfælde af fejl på udstyret under udførelse af funktio-nen (fx ved
nedsænkning af fly), samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.
Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre, hvorvidt funktionsfejl kræver værkstedsassistance,
samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

18155 Manøvrering ved og afisning af fly, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan foretage sikkerhedsmæssig korrekt anti-isning (anti-icing) og afisning (de-icing) af fly med relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, herunder sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter
afisning samt dagligt eftersyn af udstyr, herunder vurdere om eventuelle fejl kræver værkstedsassistance og foretage
korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og korrekt radio- og lufthavnskommunikation efter
gældende regler.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5275 Servicefunktioner - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven arbejder med push-back, af-isning, afgangstjek og afsendelse af fly, towing samt kørsel og manøvrering med andre
specialkøretøjer i henhold til gældende regler.

01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17406 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Aircraft servicing

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

9

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter

26

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2018 og fremefter

20

01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

01-08-2018 og fremefter

30

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

31

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan udføre towing, skubning af fly, afisning, afgangstjek og afsendelse af fly i henhold til gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

28
29

Afsluttende prøve
Fag:

6125 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.servicing

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.servicing

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12076 Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

12079 Grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

01-08-2015 og fremefter
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Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 14 på baggrund af mindst 8
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3
4
5
6

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow
Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
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Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Praktikmål

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Airport service

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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
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01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

3
4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

5262 Vintertjeneste

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven får kendskab til lovgrundlag, ansvar, pligter, retningslinier og regulativer som er gældende for vintertjenesten.

01-07-2008 og fremefter

2

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven får kendskab til præventiv saltning og relevante saltningsmetoder herunder afisning med de øvrige stoffer og
materialer der anvendes til glatførebekæmpelse.
Eleven får kendskab til de generelle miljøpåvirkninger i forhold til vintertjenesten.

4

Eleven får kendskab til kvalitetssikring og vedligeholdelse af materiel og andet udstyr som måtte indgå i funktionen.

01-07-2008 og fremefter

5

Eleven kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning,
hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, udføre arbejdet med sne-rydning og glatførebekæmpelse med
relevant udstyr.
Eleven kan på baggrund af sin viden om plovtyper montere og indstille ploven og kosten på relevante køretøjer i henhold til
monteringsvejledningen samt udføre kontrolkørsel.
Eleven kan på baggrund af sin viden om plovfæstet, herunder rammen, betjeningsboksen, hydraulik- og liftpumpen samt
el-anlægget afhjælpe mindre fejl samt afgive fejlmelding.
Eleven kan udføre fejlfinding på sliddele som plovskær, hjul og sko.

01-07-2008 og fremefter

6
7
8

01-07-2008 og fremefter

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
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9
10
11

Eleven kan på baggrund af sin viden om ploven og kosten, afsætte og rengøre ploven og kosten, samt udføre
forebyggende vedligeholdelse og skifte skær og koste.
Eleven får kendskab til tør-, fugt-, eller lagesaltning og kan udføre glatførebekæmpelse, montere sprederen og foretage
indsåning i henhold til vejledninger med relevant udstyr.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til sprederen foretage afsætning, tømning, rengøring og genfyldning samt udføre
forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledninger.

Fag:

11593 Flypladsvedligeholdelse

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

2,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

5

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

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

2

01-07-2008 og fremefter

Eleven kan anvende sin viden om lufthavnens geografiske opbygning og infrastruktur til, ren- og ved-ligeholdelse af
pladser, baner, grønne områder, befæstede arealer, lamper og hegn.
Eleven kan udføre lettere reparationsarbejder på befæstede arealer, lamper og hegn, samt vurdere hvorvidt reparationer
kræver yderligere teknisk assistance.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til gældende procedurer, regler og bestemmelser indgå i samarbejdet om
flypladsvedligeholdelse.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.
Eleven kan anvende relevant udstyr samt udføre relevante nødprocedurer i tilfælde af fejl på udsty-ret under udførelse af
funktionen, samt foretage korrekt fejlmelding.

18156 Manøvrering - betjening, airport service, lufthavn

1

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-07-2008 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan udføre enkle arbejdsopgaver med hydrauliske maskiner i forbindelse med arbejdet som maskinfører inden for
lufthavnsområdet.
Eleven kan vurdere forskellige typer maskiners anvendelighed til konkret opgaver og anvende teknikker der er
sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal.
Eleven kan inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og kender til
lovgivning vedrørende de anvendte maskiner.
Eleven kan udføre forebyggende vedligeholdelse, foretage elementær fejlfinding og udbedre mindre driftsfejl omfattende
såvel motor som det elektriske system - herunder også drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn af køretøj og/eller
arbejdsredskab samt korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til de gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5276 Flypladsvedligeholdelse - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.
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Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre støvsuger samt arbejde med hegns- og afspærrings opgave, rengøring, renovation og kildehåndtering samt
vej-pladsvedligeholdelse

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5277 Vintertjeneste - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan arbejde med relevante maskiner i forhold til snerydningsmateriel herunder af- og påmontering af vinterredskaber
samt arbejde sikkerhedsprocedurer i forbindelse med glatførebekæmpelse herunder anvendelse af kemikalier der anvendes
til snerydning

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5278 Manøvrering med specialkøretøjer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber og udstyr og andet håndteringsmateriel der indgår i arbejdsområdet,
herunder kørsel med gaffeltrucks og relevante entreprenørmaskiner
Eleven skal kunne servicere, foretage grundlæggende klargøring og vedligeholdelse samt kunne identificere fejl på materiel.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17407 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Airport service

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

9

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter

26

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2018 og fremefter

20

01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan udføre snerydning, glatførebekæmpelse og ren- og vedligeholdelse af lufthavnens arealer, lamper og hegn i
henhold til gældende regler.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

28
29

14

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Afsluttende prøve
Fag:

6126 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.service

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.service

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12076 Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 100 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

1

2

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.
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.

Fag:

12079 Grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 14 på baggrund af mindst 8
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Brand og redning

Grundfag:

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Øvrige

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
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Fag:

9455 Grunduddannelse Indsats (brand)

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har Grunduddannelse Indsats efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i
redningsberedskabet.
Faget skal bestås.

01-07-2011 og fremefter

Fag:

11595 Flybrandmand

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har gennemgået flybrandmandskursus jf. Trafikstyrelsens regler om uddannelse af personel der indgår i
brandberedskabet.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

18121 Manøvrering og Kørsel med udrykningskøretøjer

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

01-07-2011 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes i brand- og
redningsberedskabet i og omkring lufthavnen. Arbejdet skal udføres under iagttagelse af de gældende færdselsregler og
lufthavnens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader. I de tilfælde hvor
der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstå skader/ulykker, kan eleven foretage
korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde
skadesanmeldelser.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn og
andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante lufthavnslogistik i
forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.

01-08-2020 og fremefter
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3

Eleven kan udføre udrykningskørsel, på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om
udrykningskørsel.
Eleven opnår indsigt i teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold, der er forbundet med
udrykningskørsel.
Eleven opnår rutine i udrykningskørsel gennem praktiske øvelser i køreteknik på et køreteknisk anlæg godkendt af
Færdselsstyrelsen. Den praktiske kørsel omfattende tør og glat langbane, tør behændighedsbane samt kørsel på glat bakke,
udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt opståede situationer med anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og
afværgeteknik.
Eleven kan efterleve principperne om korrekt og effektiv fremkørsel til skadestedet, kan foretage korrekt placering af
køretøjet i forhold til skadestedets organisering samt foretage transport fra skadested til sygehus med patient i bårerum,
såvel med som uden eskorte.
Eleven opnår indsigt i gængse stressfaktorer under udrykningskørsel.

Fag:

33052 Funktionsuddannelse i brand

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har funktionsdannelsen i brandtjeneste efter beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemste
uddannelser i rednignsberedskabet.

01-07-2008 og fremefter

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.
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Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5279 Grundlæggende brand og redning - begynder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan sammen med erfarne brandmænd deltage i udrykning og udføre simple opgaver.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven arbejder med elementære samaritopgaver

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5280 Brandmand - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan selvstændigt udføre brandopgaver og kan deltage i indvendig slukning.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven kan arbejde selvstændigt med trykluftapparat og er fortro-lig med alle sikkerhedsprocedurer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5281 Flybrandmand - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan arbejde selvstændigt med slukningsopgaver på og omkring fly.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17418 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Brand og redning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan deltage i udrykninger, føre udrykningskøretøjer, udføre selvstændige slukningsopgaver i, på og omkring fly,
anvende trykluftapparat og være fortrolig med alle sikkerhedsprocedurer i henhold til gældende regler.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

9
20

28
29

14

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Afsluttende prøve
Fag:

6127 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Brand/redning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Brand/redning

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

18127 Trykluftapparat, brand lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan bruge trykluftapparat i forbindelse med deltagelse i brandberedskab jf. Trafikstyrelsens regler om uddannelse af
personel, der indgår i brandberedskabet

01-08-2020 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger
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Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12076 Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

12079 Grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 14 på baggrund af mindst 8
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

Målpind

Gyldighedsperiode
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1
2

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

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Fuel

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
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29
30

Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6399 Håndtering af olie- og kemikalieaffald, fuel

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4
5
6
7

8

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt foretage indsamling og modtagelse af emballeret og uemballeret olie- og kemikalieaffald fra
private og virksomheder.
Eleven kan ved hjælp af en Kk`s vejledning inddele affaldet i affaldsgrupper og definere affaldets vigtigste faretyper og
særlige egenskaber.
Eleven har kendskab til klasseinddeling af stoffer og UN-nummersystemet og til UN`s godkendelsesmærkning af
emballager.
Eleven kan emballere uemballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige transportfaresedler.

01-07-2010 og fremefter

Eleven kan sammenpakke emballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige
transportfaresedler.
Eleven kan klargøre en forsendelse af affald til en jernbane- eller vejtransport, herunder udfylde affaldsdeklaration og
vedlægge korrekt sikkerhedskort.
Eleven kan behandle affald korrekt i henhold til kommunekemi´s generelle vejledninger, herunder klassificere affaldet i
affaldsgrupper, emballere det korrekt i godkendt emballage, og udfylde den godkendte affadsdeklaration, der anvendes ved
forsendelse.
Eleven kan udføre arbejdet i henhold til de retningslinier, der er angivet i Lov om arbejdsmiljø, specielt omkring arbejdets
udførelse, indretning af arbejdssteder samt tekniske hjælpemidler, og i henhold til arbejdsinstrukser fra lokale
modtagestationer.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

6401 Farligt gods - ADR grund og spec, fuel

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven erhverver ADR-bevis (certifikat) Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank efter gældende regler.

01-07-2010 og fremefter
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Fag:

13879 Fuelpåfyldning

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan føre og betjene fueltrucks og fueldispensere.

01-08-2015 og fremefter

2

Eleven får kendskab til, og kan anvende sin viden om; procedurer vedrørende tankning af fly, fueltyper, sikkerhedsregler
for tankning af fly, nødprocedurer, generel sikkerhed, placering og position af tankningskøretøj, sikkerhedsforanstaltninger
mod statisk elektricitet, risikoområder ved tankning, flyets sikkerhed, påfyldning af brændstof, dokumentation for
fuelpåfyldning, Fueling order og fueling release, aircraft re-fueling systemer og omregningsmetoder for fuel.
Eleven får kendskab til, og kan i det daglige arbejde anvende sin viden om; produktkvalitet, kvalitetsstyring og
kvalitetskontrol.
Eleven kan i forbindelse med udførelsen af arbejdet anvende korrekte personlige værnemidler.

01-08-2015 og fremefter

3
4
Fag:

18128 Tankningskøretøj, manøvrering og udstyr, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan anvende sin viden om produkter, der transporteres i tankvogne og deres eventuelle farlige og/eller
miljøskadelige egenskaber, tankvognes tekniske udstyr samt modtagestedernes typiske faciliteter, såvel teknisk som
sikkerhedsmæssigt, udføre levering og af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i tanktransporten. Herunder
hensyn til de særlige forhold, der knytter sig til denne transportform, hvor losning foretages ved anvendelse af: Trykluft,
vakuum, pumpe eller frit afløb, afhængigt af sikkerhedsmæssige forhold og produkttype.
Eleven kan håndtere slanger, dæksler, ventiler mv. under hensyn til stoffernes eventuelle farlige kemiske egenskaber og
miljømæssige risici.
Eleven kan anvende sin viden om tankbilens tekniske udstyr, drift og vedligehold til at udføre transport med
tankbil/tankningskøretøj under iagttagelse af højeste grad af sikkerhed samt foretage dagligt vedligehold - herunder korrekt
indrapportering til værksted ved konstaterede fejl, der kræver umiddelbar eller snarlig reparation.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.
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Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

6400 Fuel

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med tankning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger
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Resultatform(er)
Nr.

1
2
3
4
5

Praktikerklæring, -, -.

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17424 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Fuel

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan udføre tankning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer, herunder føre og betjene
fueltrucks og fueldispensere samt håndtere olie og kemikalieaffald.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

9
20

27
28

14

Afsluttende prøve

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

6128 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Fuel

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Fuel

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12076 Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

12079 Grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

8,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

8,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 14 på baggrund af mindst 8
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 15, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
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Elevtypesamling:

EUV 2

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:
Fag:

10823 Samfundsfag

Niveau:

E

Opr. varighed:

1,5 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,5 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-10-2014 og fremefter

8

Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter
og være bevidst om andres holdninger og argumenter.
Eleven kan redegøre for enkle samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og
virksomhedernes nationale og internationale udvikling
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
Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i
et internationalt perspektiv.
anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner.

9

Eleven redegøre for og diskutere enkle samfundsmæssige problemstillinger i forskellige medier.

01-08-2019 og fremefter

1
6
7
4

Fag:

10823 Samfundsfag

Niveau:

F

Opr. varighed:

1,5 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,5 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

-, 7-trinsskala, Delkarakter.
Nr.

8
9
10
11
12
13

Øvrige

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter
samt være bevidst om andres holdninger og argumenter
Eleven kan identificere enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den
aktuelle samfundsudvikling
Eleven kan identificere enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige
virksomheder
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
Eleven kan bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde

01-08-2019 og fremefter

foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier for at identificere forskellige
mediers betydning for samfundsdebatten

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
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Fag:

6315 Logistik og samarbejde - lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan arbejde med og medvirke til optimering af lufthavnens logistiksystem.

01-07-2010 og fremefter

2

Eleven kan i samarbejde med andre, udarbejde forslag til løsning af identificerede problemer ud fra et helhedssyn og inden
for de rammer, der er i lufthavnen.
Eleven får kendskab til forskellige styringsprincipper, herunder Just in Time og flaskehalsproblemer, og til effektiv
kommunikation.
Eleven kan anvende relevante problemløsningsværktøjer og fremlægge problemstillinger og problemløsninger på en
konstruktiv måde.

01-07-2010 og fremefter

3
4

Fag:

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

Gyldighedsperiode

Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår
nytteværdien af brugen af disse værktøjer.
Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til
IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.
Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger.

01-05-2011 og fremefter

11154 Innovation og forandringsprocesser

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

1

2
3
4

01-07-2010 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-07-2010 og fremefter

01-05-2011 og fremefter
01-05-2011 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter,
processer og/eller forretningsområder.
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.
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

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

11521 Lufthavnssikkerhed og - logistik

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

2,5 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,5 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, herunder sikker færdsel
på forplads og ved flyside.
Eleven kan anvende elementær radio- og lufthavnskommunikation, herunder det fonetiske alfabet.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

7

Eleven får kendskab til lufthavnslogistik samt de anvendte logistiksystemer og kan på denne baggrund medvirke til
løsningen af problemer i logistikkæden og arbejdets organisering.
Eleven får kendskab til betydningen af at planlægning og koordinering mellem de forskellige aktører i en lufthavn, sker ud
fra et helhedssyn.
Eleven får kendskab til betydningen af egen arbejdsfunktion i forhold til den samlede logistikkæde og kan medvirke til
forbedringer af logistiksystemet.
Eleven kan samarbejde på tværs af funktions- og virksomhedsgrænser i forbindelse med lastning og losning af fly,
cateringsopgaver, rengøring af fly, lodsning og parkering af fly og brændstofpåfyldning under overholdelse af de
sikkerhedsbestemmelser, der er gældende for de forskellige arbejdsoperationer.
Eleven for kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikkerhed.

8

Faget skal bestås

01-08-2015 og fremefter

1
2
3
4
5
6

Fag:

18118 Internat. forhold, faglig specialisering lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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
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 elevens speciale samt dokumentere opdateret viden om regler,
forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18120 Sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

01-08-2020 og fremefter
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Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan forholde sig aktivt til forbedring af sundheden på arbejdspladsen, i forhold til jobfunktion og egen levevis ud fra
viden om og indsigt i: Hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har indflydelse på helbredet og sikkerheden. Hvordan egen
adfærd og levevis spiller ind på helbredet, og indvirker på sikkerheden i såvel arbejdet som i trafikken.
Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.
Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kunne handle derefter.
Eleven har en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer der påvirker kroppen under arbejde,
således at eleverne kan medvirke til at forebygge arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og
bevægelser.
Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for
hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven har grundlæggende viden og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske
arbejdsstillinger inden for jobområdet, så de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger kan vælges i forhold til forskellige
arbejdssituationer.
Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

33039 Køreuddannelse kategori B

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Øvrige
Fag:

5262 Vintertjeneste

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven får kendskab til lovgrundlag, ansvar, pligter, retningslinier og regulativer som er gældende for vintertjenesten.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven får kendskab til præventiv saltning og relevante saltningsmetoder herunder afisning med de øvrige stoffer og
materialer der anvendes til glatførebekæmpelse.
Eleven får kendskab til de generelle miljøpåvirkninger i forhold til vintertjenesten.

01-07-2008 og fremefter

3

01-07-2008 og fremefter
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4

Eleven får kendskab til kvalitetssikring og vedligeholdelse af materiel og andet udstyr som måtte indgå i funktionen.

01-07-2008 og fremefter

5

Eleven kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning,
hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, udføre arbejdet med sne-rydning og glatførebekæmpelse med
relevant udstyr.
Eleven kan på baggrund af sin viden om plovtyper montere og indstille ploven og kosten på relevante køretøjer i henhold til
monteringsvejledningen samt udføre kontrolkørsel.
Eleven kan på baggrund af sin viden om plovfæstet, herunder rammen, betjeningsboksen, hydraulik- og liftpumpen samt
el-anlægget afhjælpe mindre fejl samt afgive fejlmelding.
Eleven kan udføre fejlfinding på sliddele som plovskær, hjul og sko.

01-07-2008 og fremefter

Eleven kan på baggrund af sin viden om ploven og kosten, afsætte og rengøre ploven og kosten, samt udføre
forebyggende vedligeholdelse og skifte skær og koste.
Eleven får kendskab til tør-, fugt-, eller lagesaltning og kan udføre glatførebekæmpelse, montere sprederen og foretage
indsåning i henhold til vejledninger med relevant udstyr.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til sprederen foretage afsætning, tømning, rengøring og genfyldning samt udføre
forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledninger.

01-07-2008 og fremefter

6
7
8
9
10
11

Fag:

6348 Lasteansvarlig - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter

Gyldighedsperiode
01-07-2010 og fremefter

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

2

01-07-2008 og fremefter

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder; foretage korrekt op - og
afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Arbejdet - som kan foregå i
samarbejde med loadcontroller - omfatter; anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige
arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i
lasteplanen og afsluttende afrapportering.

6351 Af-isning

1

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage sikkerhedsmæssig korrekt anti-isning (anti-icing) og af-isning (de-icing) af fly med relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, herunder sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter
af-isning samt dagligt eftersyn af udstyr, herunder vurdere om eventuelle fejl kræver værkstedsassistance og foretage
korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og korrekt radio- og lufthavnskommunikation efter
gældende regler.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

6399 Håndtering af olie- og kemikalieaffald, fuel

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

01-07-2010 og fremefter
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Resultatform(er)
Nr.

1
2
3
4
5
6
7

8

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt foretage indsamling og modtagelse af emballeret og uemballeret olie- og kemikalieaffald fra
private og virksomheder.
Eleven kan ved hjælp af en Kk`s vejledning inddele affaldet i affaldsgrupper og definere affaldets vigtigste faretyper og
særlige egenskaber.
Eleven har kendskab til klasseinddeling af stoffer og UN-nummersystemet og til UN`s godkendelsesmærkning af
emballager.
Eleven kan emballere uemballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige transportfaresedler.

01-07-2010 og fremefter

Eleven kan sammenpakke emballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige
transportfaresedler.
Eleven kan klargøre en forsendelse af affald til en jernbane- eller vejtransport, herunder udfylde affaldsdeklaration og
vedlægge korrekt sikkerhedskort.
Eleven kan behandle affald korrekt i henhold til kommunekemi´s generelle vejledninger, herunder klassificere affaldet i
affaldsgrupper, emballere det korrekt i godkendt emballage, og udfylde den godkendte affadsdeklaration, der anvendes ved
forsendelse.
Eleven kan udføre arbejdet i henhold til de retningslinier, der er angivet i Lov om arbejdsmiljø, specielt omkring arbejdets
udførelse, indretning af arbejdssteder samt tekniske hjælpemidler, og i henhold til arbejdsinstrukser fra lokale
modtagestationer.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

9866 Worldtracer

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan anvende relevant IT systemer til traceing af bagage (woldtracer).

01-08-2012 og fremefter

2

Eleven kan tracke og ommærke bagage efter gældende regler.

01-08-2012 og fremefter

3

Eleven får kendskab til konsekvenser af fejlhåndtering af bagage.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

11586 Towing

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4
5

6

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage bugsering af fly til og fra hangar og standplads under hensyn til færdselsloven og lufthavnens
sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder.
Eleven kan udføre relevante nødprocedurer i tilfælde af fejl på udstyret under udførelse af funktio-nen (fx ved
nedsænkning af fly), samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.
Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre, hvorvidt funktionsfejl kræver værkstedsassistance,
samt foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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7
8

Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

Fag:

11646 Cargo Warehouse - basis - stykgods

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

4

Eleven kan I samarbejde med kunder og myndigheder efter skriftlig og mundtlig instruks foretage modtagelse, nedbrydning,
check, opbevaring og videre forsendelse af fly gods (fragt og post) på en sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder
og myndigheders krav og anvisninger.
Eleven har kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat inden for modtagelse og
afsendelse af fly gods.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Eleven kan arbejde selvstændig og i team omkring løsning af arbejdsopgaven.

5

Eleven kan udføre skadesrapportering i relevante systemer.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven får nødvendigt kendskab til lagerindretning og brug i terminalområdet.

01-08-2015 og fremefter

1

2
3

Fag:

11667 Cargo Warehouse opbygn.af enh.ULD for truck og fly

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

5

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til opbygning af fly palletter og container her-under foretage korrekt
check af enhed og gods, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gæl-dende regler, inden for vægte, volumer,
dimensioner og lastetyper.
Eleven kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.

01-08-2015 og fremefter

Eleven får kendskab til forskellig ULD enheder og begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskaber begrænsninger
(tabeller) vægte, dimissioner og typer.
Eleven kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator som omfatter anvendelse af laste-planer for de forskellige
enheder og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som ¿opbyg-ger¿, samt korrekt rapportering af eventuelle
afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering i sy-stemet.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

13878 Enhedslaster - cargo

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve en-hedslaster som;
containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder herunder valg af ud-styr og materiel i forhold til godsets
art og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17263 Lufthavns engelsk 2

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende engelsk i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter eleven i stand til at
udføre sine daglige arbejdsfunktioner.
Eleven kan på dette niveau bruge engelsk situationsbestemt i forhold til arbejdsopgave og målgruppe.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

01-08-2018 og fremefter
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Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Fag:

33046 Fuelpåfyldning

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan føre og betjene fueltrucks og fueldispensere.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven får kendskab til, og kan anvende sin viden om; procedurer vedrørende tankning af fly, fueltyper, sikkerhedsregler
for tankning af fly, nødprocedurer, generel sikkerhed, placering og position af tankningskøretøj, sikkerhedsforanstaltninger
mod statisk elektricitet, risikoområder ved tankning, flyets sikkerhed, påfyldning af brændstof, dokumentation for
fuelpåfyldning, Fueling order og fueling release, aircraft re-fueling systemer og omregningsmetoder for fuel.
Eleven får kendskab til, og kan i det daglige arbejde anvende sin viden om; produktkvalitet, kvalitetsstyring og
kvalitetskontrol.
Eleven kan i forbindelse med udførelsen af arbejdet anvende korrekte personlige værnemidler.

01-07-2008 og fremefter

3
4
Fag:

33048 Flypladsvedligeholdelse

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til, og kan anvende relevant udstyr til, ren- og vedligeholdelse af pladser, baner, grønne områder,
befæstede arealer, lamper og hegn.
Eleven kan udføre lettere reparationsarbejder på befæstede arealer, lamper og hegn, samt vurdere hvorvidt reparationer
kræver yderligere teknisk assistance.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til gældende procedurer, regler og bestemmelser indgå i samarbejdet om
flypladsvedligeholdelse.

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
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Fag:

33060 Køreuddannelse, kategori C/E

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Faget skal bestås.

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter

AMU-mål
Fag:

40550 Vedligeholdelse af veje og baner i lufthavnen

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter gennemført uddannelse anvende relevante køretøjer og relevant materiel til rengøring og vedligeholdelse af
rulleveje og baner på lufthavnens manøvreområde.
Arbejdet omfatter betjening og manøvrering af relevante køretøjer, på- og afmontering af relevant grej på køretøjer samt
relevante nødprocedurer.
Eleven kan endvidere foretage kemisk isbekæmpelse, anvende korrekt snerydningsteknik til sne og glatførebekæmpelse,
foretage FOD-bekæmpelse og vedligeholde græsarealer og materiel på manøvreområdet.
Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende korrekt lufthavnskommunikation efter gældende regler samt
anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og relevante værnemidler.
Endelig kan deltageren foretage dagligt eftersyn og rengøring af køretøjer, materiel og grej, samt afgøre hvorvidt eventuelle
funktionsfejl kræver værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

40902 Udvidelse af GK for godschauffører

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre
trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.
Eleven kan laste og føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed og anvende reglerne jf.

01-10-2015 og fremefter
01-10-2015 og fremefter
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3

Trafik- og Byggestyrelsens bek.

01-10-2015 og fremefter

4

nr.877 af 08/07/2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Bilag 1 Pkt.

01-10-2015 og fremefter

5

1.5, Varetage passagerernes sikkerhed og komfort, Pkt.

01-10-2015 og fremefter

6

1.6, Stå for lastning af køretøj, Pkt.

01-10-2015 og fremefter

7

2.3Reglerne for passagerbefordring, Pkt.

01-10-2015 og fremefter

8

3.8 Kende den økonomiske kontekst samt 3.

01-10-2015 og fremefter

9

9 om buspassageres retigheder.

01-10-2015 og fremefter

10

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf.

01-10-2015 og fremefter

11

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr.

01-10-2015 og fremefter

12

181/2011 af 16.

01-10-2015 og fremefter

13

februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

01-10-2015 og fremefter

Fag:

43488 Betjening af personlifte

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltagerne kan anvende forskellige typer af lifte (bom-, sax- og trailerlifte) i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver
indenfor bygge- monterings- og installationsområdet, herunder:
Vurdere liftens anvendelighed til den konkrete opgave på baggrund af viden om liftens arbejdshøjde, løftekapacitet/ brug af
belastningsdiagrammer, transport- og opstillingsmål.
Opstille liften under hensyntagen til underlaget, stabilitet samt ydre forhold så som vind og afspærring af arbejdsområdet
m.v.
På baggrund af viden om gældende lovgivning og liftkontrolordningen anvende lifte under hensyntagen til eget og andres
arbejdsmiljø, herunder medvirke til forebyggelse af ulykker.

15-07-2006 og fremefter

Fag:

43931 Anhugning af byrder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

15-07-2006 og fremefter
15-07-2006 og fremefter
15-07-2006 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning
af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe,
kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.
Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere
klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation
Deltageren kanI forbindelse med anhugningen, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for
stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassati-onsgrænser.
Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.

14-05-2007 og fremefter

14-05-2007 og fremefter
14-05-2007 og fremefter
14-05-2007 og fremefter
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Fag:

43967 Erhvervsaffald

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan
mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.
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

Fag:

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

14-05-2007 og fremefter
14-05-2007 og fremefter

-, 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

Fag:

44487 Betjening af gummihjulslæssere

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltagerne kan betjene gummihjulslæssere i forbindelse med udførelse af læsse- og planeringsopgaver indenfor bygge- og
anlægsområdet, hvilket indebærer af deltagerne kan vurdere maskinernes anvendelighed, til en given opgaven udfra
maskinens specifikationer og projektets beskrivelse/omfang og kan med kendskab til maskinenes konstruktion/opbygning
tage højde for maskinenes stabilitetsproblemer.
Deltagerne kan på baggrund af teoretisk viden og praktiske opgaver vælge en økonomisk optimal tilrettelæggelse og
udførelse af arbejdsopgaven.
Deltagerne kan udføre daglig tjek/ periodisk eftersyn og kontrol i henhold til betjenings- / vedligeholdelsesanvisningen for
den pågældende maskine.

01-06-2005 og fremefter

01-06-2005 og fremefter
01-06-2005 og fremefter
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Fag:

44491 Betjening af rendegravere

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
-, Bestået / ikke bestået, Delkarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan varetage jobbet som maskinfører på en rendegraver i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver inden for
bygge- og anlægsområdet. Dette indebærer at deltagerne kan udføre læsse-, afretnings- og udgravningsopgaver med dertil
egnet skovludstyr, herunder kasse- og grøfteprofiler, byggegruber og fundamentsrender ud fra tegninger og anvisninger.
Deltageren kan udlægge og planere forskellige typer af sten- og grusmaterialer og kan anvende en arbejdscyklus og en
grave- og læsseteknik, der er sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal.
Deltageren kan foretage daglig pasning og vedligeholdelse af en rendegraver samt inddrage kvalitetssikring, sikkerhed,
arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og herunder have kendskab til forholdsreglerne i forbindelse med
fund af forurenet jord.

01-06-2005 og fremefter

Fag:

44869 Rengøring af transportmidler

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

01-06-2005 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan anvende de mest hensigtsmæssige metoder, midler og redskaber i forhold til transportmidlets særlige
pladsforhold, den interne arbejdsfordeling, tidsbindninger og ergonomi.
Desuden kan deltageren tilrettelægge og udføre arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre, i forhold til de
kvalitetskrav, der stilles til virksomhedens ydelser.

01-11-2005 og fremefter

Fag:

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-06-2005 og fremefter

01-11-2005 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-01-2015 og fremefter

2

Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i
komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige
arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.
Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

3

Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk.

01-01-2015 og fremefter

1

01-01-2015 og fremefter
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Fag:

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-01-2015 og fremefter

2

Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske
og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med
anvendelse af fremmedsproget.
Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

3

Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk.

01-01-2015 og fremefter

1

Fag:

45218 Betjening og manøvrering af broer

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-01-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Deltageren kan efter gennemført uddannelse foretage endelig bro- og standpladsklarering inden fly ankommer.

01-01-2006 og fremefter

2

Arbejdet omfatter også manuel og automatisk tilkørsel til fly - og frakørsel fra fly - af passagerbroer i overensstemmelse
med gældende regler, herunder de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper og brotyper.
Endelig kan deltageren fastgøre og sikre passagerbro på fly, give klarmelding til kabinen, udføre nødstop, samt foretage
dagligt eftersyn af passagerbroer.

01-01-2006 og fremefter

3

Fag:

45266 Befordring af bevægelseshæmmede

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

01-01-2006 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den
bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik
og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.
Arbejdet omfatter betjening af trappemaskiner, kommunikation med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn
til deres specielle fysiske og psykiske situation.
Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og
evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

01-12-2005 og fremefter

01-12-2005 og fremefter
01-12-2005 og fremefter
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Fag:

45310 Lastsikring og stuvning af gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport,
udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller
andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for
uheld.
Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke
overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt
vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.
Endelig kan deltageren udfylde nationale og internationale fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved
godsets beskadigelse.

01-12-2005 og fremefter

Fag:

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-12-2005 og fremefter

01-12-2005 og fremefter

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

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

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

03-04-2006 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til
klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

29-09-2011 og fremefter
29-09-2011 og fremefter
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Fag:

46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler.

01-07-2013 og fremefter

2

Eleven kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde
transportdokumenter.
Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i
leverandørvejledninger og sikkerhedskort.
Eleven kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i
tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger,
ætsninger og forbrændinger.
Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA
regelsæt.

01-07-2013 og fremefter

3
4

5

Fag:

47282 Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind
Eleven har efter uddannelsen det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.

01-07-2013 og fremefter
01-07-2013 og fremefter

01-07-2013 og fremefter

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

3

eks. lastning og losning af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og
redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.

4

Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt safety og security ved arbejde i og ved fly.

01-08-2015 og fremefter

5

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven har grundlæggende kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning
(struktur) og indretning, begrænsninger og dimensioner.
Relevante fagtermer for flyets struktur f.

7

eks. vinger, flaps, motorer, trykkabin, lastrum samt betydningen af skader på f.

01-08-2015 og fremefter

8

eks. luger, flykrop og installationer gennemgås på fly med afprøvning af jobrelevante funktioner f.

01-08-2015 og fremefter

9

eks. åbne/lukke luger.

01-08-2015 og fremefter

Derigennem har deltageren også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der har arbejdsopgaver i og omkring
flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.

01-08-2015 og fremefter

eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på deres forskelligheder i opbygning og
indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning,
dimensioner, fagtermer m.
v. for at kunne bruge disse i jobfunktion.

01-08-2015 og fremefter

2

10
11
12
13
14

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

47316 Afgangstjek og afsendelse af fly fra standplads

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter endt uddannelse gennem teori om aerodynamik, flyets flight control system, landing gear, trykkabine og
opbygning i øvrigt samt i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, foretage sikkerhedsmæssig korrekt
afgangs- og sikkerhedstjek af fly på standplads samt korrekt afsendelse af fly fra standplads.
Eleven har under uddannelsen også lært om korrekt tilkobling og anvendelse af radio- og lufthavnskommunikationsudstyr
samt korrekt afrapportering af eventuelle afvigelser, mangler og skader.
Eleven har viden om kontrol af forurening på fly og færdigheder i check for klar is (Clear Ice) på vitale dele af fly.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

47467 Udvidelse af GK for buschauffører

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

2

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre
trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.
Eleven kan laste og føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed og anvende reglerne jf.

3

bek. nr. 337 af 28.

01-08-2015 og fremefter

4

april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Bilag 1 pkt.

01-08-2015 og fremefter

5

1.4, Stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet, pkt.

01-08-2015 og fremefter

6

2.2 for godstransportområdet, og pkt.

01-08-2015 og fremefter

7

3.7 vejgodstran--adsportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen

01-08-2015 og fremefter

1

Fag:

47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og
en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af
varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.
Eleven kan: · Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige
reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
· Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og
vedligeholdes.

15-07-2013 og fremefter

15-07-2013 og fremefter
15-07-2013 og fremefter
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4
5

6
7
8

9

· Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige
kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
· Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder
gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og
anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.
· Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og
tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
· Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og
betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.
Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene
gaffeltrucks og gaffelstablere.
Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i
censorvejledningen for denne certifikattype.

Fag:

47859 Aflæsning af data i lufthavnens it-systemer

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

3
4

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

4

15-07-2013 og fremefter

15-07-2013 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Uden niveau

3

15-07-2013 og fremefter

Gyldighedsperiode

Niveau:

2

15-07-2013 og fremefter

Efter gennemført uddannelse kan deltageren søge, aflæse og anvende data fra it baserede service og styresystemer ud
fra sit kendskab til systemernes opbygning og struktur.
Uddannelsen omfatter brug af såvel lufthavnens servicesystemer, som brug af branchespecifikke regionale, nationale og
internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet, fx i forbindelse med aflæsning
og anvendelse af data for registreret bagage og passagerer, vægt/balance, trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at
søge opdaterede og korrekte data.
Eleven kan efter gennemført uddannelse indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et
brugersyn og under hensyntagen til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.

47860 Registrering af data i lufthavnens it-systemer

1

15-07-2013 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

15-07-2013 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter gennemført uddannelse kan deltageren registrere og rapportere data fra it baserede service og styresystemer ud fra
sit kendskab til systemernes opbygning og struktur.
Uddannelsen omfatter brug af såvel lufthavnens servicesystemer, som brug af branchespecifikke regionale, nationale og
internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet, fx i forbindelse med registrering
og rapportering af data for bagage og passagerer, vægt/balance, trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at
registrere og rapportere opdaterede og korrekte data.
Eleven kan efter gennemført uddannelse indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et
brugersyn og under hensyntagen til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

47920 Vand - service på fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan efter gennemført uddannelse foretage vand servicering af fly på relevante flytyper.

01-08-2015 og fremefter

2

Eleven kan foretage til/frakørsel, til/frakobling, betjening af køretøjer og udstyr, nødprocedurer, samt tømning og påfyldning
af vand efter gældende regler.
Eleven har kendskab til de hygiejniske forhold herunder krav og regler for udtagning af vandprøver.

01-08-2015 og fremefter

Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende lufthavnskommunikation efter gældende regler samt anvende hjælpeog værnemidler og ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan endvidere foretage dagligt eftersyn af køretøjer og udstyr samt afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl
kræver værkstedsassistance, herunder foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

3
4
5

Fag:

47921 Toilet - service på fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan efter gennemført uddannelse foretage toilet servicering af fly på relevante flytyper.

01-08-2015 og fremefter

2

Eleven kan foretage til/frakørsel, til/frakobling, betjening af køretøjer og udstyr, nødprocedurer, samt tømning og påfyldning
af væsker efter gældende regler herunder kloakregulativet.
Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende lufthavnskommunikation efter gældende regler samt anvende
hjælpe- og værnemidler og ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan endvidere foretage dagligt eftersyn af køretøjer og udstyr samt afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl
kræver værkstedsassistance, herunder foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

3
4

Fag:

47924 Skubning af fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, gennem teori om lufthavnens sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, færdselsloven, særlige regler for de enkelte
flytyper og lufthavnslogistik, foretage skubning af fly til korrekt placering ved hjælp af relevant udstyr.
Eleven kan, evt.

01-08-2015 og fremefter

i samarbejde med opstarts ansvarlig eller vinkemand, udføre til/frakørsel og til/frakobling af udstyr og gennemføre
relevante nødprocedurer, herunder korrekt fejlmelding, i tilfælde af fejl på udstyret.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger, og deltageren kan anvende radio- og
lufthavnskommunikation efter gældende regler herunder gennemføre korrekt kommunikation i forbindelse med evt.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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5

tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven kan desuden foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl kræver
værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

47926 specialkøretøjer, grundlæggende ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter gennemført uddannelse kan deltageren udføre manøvrering og transportarbejde med lastebånd, traktor med tilkoblet
udstyr samt manuelle passagertrapper.
Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler
og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, rapportering og alarmering samt på baggrund af sin viden udfylde
skadesanmeldelser.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

47927 Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4
5

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, under vanskelige forhold, manøvrere med specialkøretøjer og specialudstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen indenfor groundhandling som f.
eks.: hybrid traktorer, selvkørende flytrapper og pallet transporter.

01-08-2015 og fremefter

Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler og
procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan også, i tilfælde af skader eller ulykker, foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle
og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold udfylde skadesanmeldelser.

Fag:

47928 Manøvrering,specialkøretøjer flytrafik områder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode
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Fag:

48233 Lasteansvarlig på fly 2

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende de valgte kvalitetsstandarder i henhold til relevante kundekrav.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan, ud fra sit kendskab til logistik og ressourcer, planlægge produktionsafviklingen for lastning og losning af fly.

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

4

Eleven kan anvende sin viden om teamarbejde i forhold til løbende at kunne optimere, disponere og kommunikere omkring
arbejdsopgaverne ved lastning og losning af fly.
Eleven kan anvende sin viden om de udfordringer, kulturforskelle kan skabe i samarbejdet med andre, f.

5

eks. koordinering med flybesætning, flyselskabsrepræsentanter og andre samarbejdspartnere.

01-07-2017 og fremefter

3

Fag:

48236 PRM håndtering og forflytning til og fra fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2017 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan håndtere og forflytte passagerer med reduceret mobilitet (PRM) til og fra fly.

01-07-2017 og fremefter

2

Eleven har viden om forskellige handicap, sygdom , aldring og passagerrettigheder.

01-07-2017 og fremefter

3

Eleven har viden om håndtering og betjening af bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr (manuel og elektrisk
kørestole m.
m.). Eleven kan betjene køretøjers specielle liftudstyr (f.

01-07-2017 og fremefter

eks. ambulift) på en passagervenlig måde, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel
personbefordring i køretøj.
Eleven har forståelse for ergonomiske korrekte arbejdsmetoder, samt et indgående kendskab til de hjælpemidler
virksomheden stiller til rådighed.
Eleven har kendskab til de nationale og internationale regler, som er gældende på området vedrørende passagerer med
handikap og nedsat mobilitet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper, boarding procedure samt disembarking procedure i forbindelse med PRM
opgaver .

01-07-2017 og fremefter

4
5
6
7
8

01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

9
Deltageren har en forståelse for kommunikation med bevægelseshæmmede omkring den forestående PRM
håndteringsopgave, på en måde som tager hensyn til deres specielle kulturelle, fysiske og psykiske situation

Fag:

48237 Flykendskab, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven har funktionsspecifikt kendskab til relevante flytyper og flykategorier (flykendskab på awareness niveau).

01-07-2017 og fremefter

2

Eleven kan udføre deres arbejde i, på og omkring fly på et forsvarligt flyvesikkerhedsmæssigt niveau med korrekt brug
af termer og begreber samt kan samarbejde med relevante faggrupper ud fra sit kendskab til arbejdsrutiner i, på og omkring
fly.
Eleven kan håndtere relevant flyudstyr som eksempelvis toilet-, galley-, kabine-, serviceluger og -døre, lastrum og dettes
udstyr samt nødudstyr.
Eleven kan udføre sit arbejde ud fra kendskab til security sealing (plombering) og security screening (tjek for fremmede
objekter).

01-07-2017 og fremefter

3
4

Fag:

48362 Bagagehåndtering og kvalitet

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan indgå i samarbejde omkring styrings- og arbejdsprocessen vedrørende bagagehåndteringen i en lufthavn.

01-07-2017 og fremefter

2

Eleven kan håndtere registrering, mærkning, sortering og sikkerhedscheck af bagage og stykgods i overensstemmelse
med gældende regler og procedurer.
Eleven har forståelse for opbygning og funktion af bagagesorteringsanlægget samt indsigt i optimeringsprocesser og
kapacitetsudnyttelse.
Eleven kan ud fra myndigheds- og kundekrav udføre specielle opgaver i forbindelse med bagagehåndtering og kan
endvidere indsamle relevant data samt anvende hensigtsmæssigt udstyr i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaverne.
Eleven kan anvende kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer vedrørende bagagehåndtering.

01-07-2017 og fremefter

3
4
5
Fag:

48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af §§a7 4 i
bekendtgørelse nr.
1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Efter kurset kender deltageren til: * Sikkerheds- og
sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

11-01-2018 og fremefter
11-01-2018 og fremefter
11-01-2018 og fremefter

3
* Risici forbundet med arbejde med kraner,
* Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
* Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
* Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
* Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
* Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran
* Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
Efter kurset kan deltageren:
* Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
* Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved
hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
* Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
* Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
* Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
* Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
* I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner
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Fag:

48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
11-01-2018 og fremefter

6

Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med
30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om
arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017
Efter endt uddannelse har eleven kendskab til:

7

risici forbundet med arbejde med mobile kraner

11-01-2018 og fremefter

8

mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger

11-01-2018 og fremefter

9

mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger

11-01-2018 og fremefter

10

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

11-01-2018 og fremefter

11

indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang

11-01-2018 og fremefter

12

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

11-01-2018 og fremefter

13

mobile kraners stabilitetsforhold

11-01-2018 og fremefter

14

jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne

11-01-2018 og fremefter

15

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

11-01-2018 og fremefter

16

til korrekt anvendelse af støtteben

11-01-2018 og fremefter

17

Efter endt uddannelse kan eleven

11-01-2018 og fremefter

18

11-01-2018 og fremefter

19

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

20

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

11-01-2018 og fremefter

21

vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes

11-01-2018 og fremefter

22

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

11-01-2018 og fremefter

23

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

11-01-2018 og fremefter

24

aflæse lastdiagrammer

11-01-2018 og fremefter

25

opstille mobile kraner korrekt

11-01-2018 og fremefter

1

Fag:

48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

11-01-2018 og fremefter

11-01-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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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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

01-01-2018 og fremefter

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

Fag:

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

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

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

Fag:

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

1
2

Gyldighedsperiode
25-01-2018 og fremefter

10
Eleven kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende
multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere) i henhold til gældende regler.
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
25-01-2018 og fremefter
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5
7

9

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.
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
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.
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.

Fag:

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-01-2018 og fremefter

Uden niveau

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

4

25-01-2018 og fremefter

Gyldighedsperiode

Niveau:

3

25-01-2018 og fremefter

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.

48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

1

25-01-2018 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

25-01-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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.
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
25-01-2018 og fremefter

25-01-2018 og fremefter
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Efter endt uddannelse kender eleven til:

25-01-2018 og fremefter

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

Fag:

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper.

14-12-2018 og fremefter

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

14-12-2018 og fremefter

Fag:

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

14-12-2018 og fremefter

14-12-2018 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 144 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

Resultatform(er)
Nr.

1
2
3
4

5
6

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig
godstransport i varebil.
Deltageren har fået opdateret sin viden om lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde

14-12-2018 og fremefter

Deltageren har fået opdateret sin viden om principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige
godstyper
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
Deltageren har fået opdateret sin viden om et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici

14-12-2018 og fremefter

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

14-12-2018 og fremefter

Fag:

49327 Anvendelse af database i jobbet

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

Gyldighedsperiode
28-01-2019 og fremefter

49357 Betjening af fly med selvkørende løfteenhed
Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

2
3
4

14-12-2018 og fremefter

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.
Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre
interessenter.
Deltageren kan importere data til databasen samt eksportere data fra databasen til brug eller videre bearbejdning i andre
systemer som tekstbehandling, regneark samt mailsystemer.

Niveau:

1

14-12-2018 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

14-12-2018 og fremefter

28-01-2019 og fremefter
28-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, på baggrund af erhvervet viden om relevante love, regler og procedure samt kundekrav, foretage til/frakørsel
til fly og rampe med selvkørende løfteenhed f.eks. lastbilmonteret highloader, AMBU-lift, cleaning- og cateringkøretøjer.
Eleven kan foretage korrekt betjening, transport, lastning og losning af f.eks. løslastet gods, PRM (passagerer med
begrænset mobilitet) eller cleaning- og cateringsmateriel.
Eleven kan desuden fungere som vinkemand /guidemand, samt foretage dagligt eftersyn, nød-betjening og fejlmelding.

03-01-2019 og fremefter

Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
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Fag:

49358 Arbejde i og omkring fly på standplads-ajour

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende den nyeste og opdaterede viden om myndigheds og kundekrav i forhold til sikkerhed ved flyside,
security regulativer samt rapportering af uregelmæssigheder/hændelser/ulykker.
Eleven kan anvende sit kendskab til opdaterede procedure for manuel håndtering af last, sikkerhed under tankning af fly,
principperne ved lastning af fly (før, under og efter), håndtering af last der kræver særlig opmærksomhed f.eks.
speciallast, inkompatible laster samt konsekvenser ved ødelagt/spildt last.
Eleven kan anvende sin viden om positionering og operation af specialkøretøjer ved flyside ud fra myndigheds- og
kundekrav samt lokale bestemmelser.

03-01-2019 og fremefter

Fag:

49361 Anti- og deicing af fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Gyldighedsperiode

Elevernekan efter gennemført uddannelse (initial training) foretage sikkerhedsmæssig korrekt anti-isning (anti-icing) og
af-isning (deicing) af fly med relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og
instruktioner.
Eleven kan foretage sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter deicing/anti-icing samt foretage dagligt eftersyn,
nødbetjening og fejlmelding.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

49362 Anti- og deicing af fly-ajour

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

1

2
3
4

03-01-2019 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleverne kan efter gennemført ajourføringsuddannelse (recurrent training) fortsat foretage sikkerhedsmæssig korrekt
anti-icing og deicing af fly med relevant udstyr i overensstemmelse med opdaterede regler, kundekrav, procedure og
instruktioner.
Eleven kan fortsat foretage sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter anti-icing / deicing samt foretage dagligt
eftersyn, nødbetjening og fejlmelding.
Eleven kan anvende sit opdaterede kendskab omkring hændelser, forløb, teknikker og øvrig relevant erfaringsbaseret viden
i sin jobfunktion.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
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Fag:

49363 Lastning, losning af stykgods og bagage fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, i samarbejde med Loadmaster, medvirke ved lastning, losning, sikring og stuvning af stykgods og løs bagage i
fly ved hjælp af relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og instruktioner.
Eleven kan udføre arbejdsprocesser omkring bagagetags og -kategorier herunder specialebagage (våben, husdyr m.m.),
sammenkædning (reconciliations) samt bagageprocesser fra sortering til flyside.
Eleven kan udføre arbejdsprocesser omkring cargomærkater og -kategorier herunder special cargo (farligt gods, følsom
cargo, tungt gods m.m.) samt cargoprocesser fra sortering til flyside.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

Fag:

49364 Lastning, losning og lastsikring af ULD i fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
03-01-2019 og fremefter

3

Eleven kan, i samarbejde med loadmaster, medvirke ved sikkerhedsmæssig korrekt lastning og losning af ULD i fly ved
hjælp af relevant udstyr samt udføre håndtering af flyets ULD lastesystem og herunder identificere og kende
konsekvenser ved fejl i flyets ULD låsesystem.
Eleven kan udføre lastning og losning i overensstemmelse med de regler, kundekrav, procedure og instrukser, som gælder
for sikring og afbalancering af fly.
Eleven kan, i samarbejde med lastansvarlig, sikre korrekt placering og sikring af ULD i flyets lastrum.

4

Eleven kan indstille til korrekt temperatur i lastrum i henhold til kundekrav og instruktion.

03-01-2019 og fremefter

5

Eleven kan identificere og rapportere fejl ved ULD enheder samt vurdere om beskadiget ULD er operativ (flytransportsikker
med last).
Eleven kan verificere forskellige ULD typer i henhold til deres prefix (herunder deres certificering, gulvflade og kontur).

03-01-2019 og fremefter

Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

1

2

6
7

Fag:

49376 Samarbejde i teams

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Eleven opnår viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt.

08-01-2019 og fremefter
08-01-2019 og fremefter
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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:

49430 Kvalitetsstyring i virksomheder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter gennemført uddannelse: Har deltageren et grundlæggende kendskab til kvalitetssystemer og relevante
kvalitetsværktøjer til vedligeholdelse heraf.
Kan deltageren anvende specifikke procedurer og instruktioner i forhold til eget arbejde og kan medvirke ved
vedligeholdelse og revision af disse.
Endelig kan deltageren kontrollere og registrere måledata, foretage færdigmeldinger og håndtere afvigelser/fejlmelding.

08-01-2019 og fremefter

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

08-01-2019 og fremefter
08-01-2019 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Cleaning

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

4

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
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01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

9

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6331 Rengøring - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

5

6

7

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre rengøringsarbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til sig selv og omgivelserne.
Herunder anvendelse af rengøringsmidler, redskaber og maskiner efter regler og brugsanvisninger samt brug af personlige
værnemidler.
Eleven kan søge relevant information om sikkerhed og arbejdsmiljø herunder det fysiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø
og inddrage denne viden i forbindelse med rengøringsarbejdet.
Eleven kan udøve livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen. Herunder
hjerte-lunge redning og almindelig førstehjælp.
Eleven kan udføre almindeligt forekommende rengøringsopgaver på en hygiejnisk korrekt måde, så antallet af
mikroorganismer i miljøet nedbringes og spredning af mikroorganismer forhindres. I den forbindelse kan eleven udvise en
god personlig hygiejne og overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet.
Eleven kan anvende de mest hensigtsmæssige metoder, midler og redskaber i forhold til transportmidlets særlige
pladsforhold, den interne arbejdsfordeling, tidsbindinger og ergonomi. Herunder tilrettelægge og udføre arbejdet selvstændigt
og i samarbejde med andre, i forhold til de kvalitetskrav, der stilles til virksomhedens ydelser.
Eleven kan foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den
beregnede tid. Eleven kan i den forbindelse anvende forskellige typer arbejdsplaner og ud fra disse planlægge og udføre
eget arbejde rationelt.
Eleven kan vurdere rengøringsbehovet og ud fra dette planlægge og udføre rengøringen i forhold til relevante
kvalitetsniveausystemer.

01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter
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Fag:

18139 Ergonomi, miljø, manøvrering i cleaning, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan medvirke aktivt i udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden
om risikofaktorer.
Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, for eksempel ved brug af
arbejdspladsvurdering (APV) og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af
arbejdsmiljøet - herunder indhente informationer om arbejdsmiljø.
Eleven kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i
eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og
opnå øget velvære.
Eleven får kendskab til forebyggelse af forkerte arbejdsstillinger og nedslidning inden for eget jobområde.
Eleven kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers
påvirkninger af hinanden.
Eleven kan indhente relevant information om ergonomi - herunder lovgivning og vejledninger fra for eksempel
Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene.
Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

Fag:

6336 Specialkøretøjer - Cleaning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber og udstyr og andet håndteringsmateriel der indgår i arbejdsområdet.

01-07-2010 og fremefter

2

Eleven skal kunne foretage grundlæggende klargøring og vedligeholdelse samt identificere fejl på materiel.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

6337 Rengøring - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med rengøring af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

6338 Ergonomi og sundhed - Cleaning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.
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Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

1

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17313 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Cleaning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

01-08-2018 og fremefter

29

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

30

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan vurdere rengøringsbehovet og foretage rengøring af fly med relevant udstyr i henhold til relevante
kvalitetsniveausystemer og efter gældende regler og procedurer.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

9
20

27
28

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

6129 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cleaning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Øvrige

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cleaning

15-12-2009 og fremefter
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Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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5

Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

6

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Ground handling

01-07-2008 og fremefter
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Øvrige
Fag:

6348 Lasteansvarlig - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder; foretage korrekt op - og
afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Arbejdet - som kan foregå i
samarbejde med loadcontroller - omfatter; anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige
arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i
lasteplanen og afsluttende afrapportering.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

9866 Worldtracer

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan anvende relevant IT systemer til traceing af bagage (woldtracer).

01-08-2012 og fremefter

2

Eleven kan tracke og ommærke bagage efter gældende regler.

01-08-2012 og fremefter

3

Eleven får kendskab til konsekvenser af fejlhåndtering af bagage.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

11583 Push-back - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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5
6

Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktions-fejl kræver
værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.

Fag:

11646 Cargo Warehouse - basis - stykgods

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

4

Eleven kan I samarbejde med kunder og myndigheder efter skriftlig og mundtlig instruks foretage modtagelse, nedbrydning,
check, opbevaring og videre forsendelse af fly gods (fragt og post) på en sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder
og myndigheders krav og anvisninger.
Eleven har kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat inden for modtagelse og
afsendelse af fly gods.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Eleven kan arbejde selvstændig og i team omkring løsning af arbejdsopgaven.

5

Eleven kan udføre skadesrapportering i relevante systemer.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven får nødvendigt kendskab til lagerindretning og brug i terminalområdet.

01-08-2015 og fremefter

1

2
3

Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17251 Lufthavns engelsk 1

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan anvende lufthavnsrelateret engelsk i normale daglige arbejdsfunktioner.

01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan på dette niveau bruge funktionsspecifikke engelske fagbegreber og standartvendinger situationsbestemt i
forhold til arbejdsopgave og målgruppe.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3
4
5
6

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow
Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
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Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

01-08-2020 og fremefter

Målpind

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Gyldighedsperiode
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1

2

3

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

Fag:

18269 Manøvrering-handling gods, bagage, enhedslaster

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan transportere, laste, losse, sikre og stuve stykgods og løs bagage, til/fra og i fly ved hjælp af relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende
ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18574 Håndtering, produktion i og fra sorteringsanlæg

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

01-08-2020 og fremefter

Målpind

01-08-2020 og fremefter

Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

1

2
3

Eleven kan håndtere bagage i henhold til gældende regler (fly- og handlingsselskaber / security).
Eleven har kendskab til sorteringsanlægget, relevant udstyr og hjælpemidler.
Eleven kan anvende relevante regler for arbejdsmiljø og sikkerhed i sorteringsanlægget.
Eleven kan anvende relevante IT-systemer indenfor sorteringsanlægget samt efterfølgende produktionsafvikling
(handlingsselskabet IT).
Eleven får kendskab til logistik for bagage samt relevante samarbejdspartnere.
Eleven kan anvende de valgte kvalitetsstandarder i henhold til relevante kundekrav.
Eleven kan ud fra sit kendskab til logistik og ressourcer planlægge produktionsafviklingen for sorteringsområde.
Eleven kan følge instruks til at pakke, aflæsse, sikre og stuve stykgods og løs bagage i enhedslaster, på belly- og
dollyvogne samt transportere disse til/fra fly ved hjælp af relevant udstyr og i overensstemmelse med gældende regler og
bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

Fag:

18577 Køreteknik, skader og konflikthåndtering, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter
01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede relevante kørselssituationer situationer og
anvende korrekt styre- og bremseteknik.
Eleven har relevant viden om: Kørselsdynamik (herunder korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens
indflydelse herpå), Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger, Elektroniske hjælpesystemer
(eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, vognbaneassistent, kamerasystemer), Stress samt distraktionsfaktorer.
Eleven har gennemført relevante praktiske øvelser på et godkendt køreteknisk anlæg. Øvelser på tør bane: Manøvrering,
Slalomøvelse, Bremse øvelse, Bremse- og undvigeøvelse, Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.
Eleven har gennemført relevante praktiske øvelser på et godkendt køreteknisk anlæg. Øvelser på glat bane: Bremse- og
undvigeøvelse, Styreøvelse i kurve, Glat bakke med gearskift og igangsætning opad, Udskridning ved kørsel nedad,
Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer, Dobbelt undvigeøvelse med og uden bremsning, Bremsning på
uens friktion.
Eleven får viden om skadestatistik og forsikringsforhold, som er relevante inden for lufthavnsområdet.
Eleven får viden om konkrete manøvreringsmuligheder på lufthavnens område, som er relevante for jobfunktionen i forhold
til forskellige typer kørende udstyr.
Eleven kan koble sin viden om typiske skader på kørende udstyr sammen med sin viden om færdselsregler og
manøvreringsmuligheder på lufthavnens område, for at begrænse skader på personer, gods og kørende udstyr.
Eleven kan koble sin viden om typiske skader på køretøjer sammen med sin viden om færdselsregler og
manøvreringsmuligheder på almen vej, hvis dette er relevant for jobfunktionen.
Eleven kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og har viden om betydningen af personlige fremtræden og
adfærd.
Eleven har, f.eks. gennem rollespil, erfaring med at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter.
Eleven kan, i forbindelse med jobudøvelsen i en lufthavn, afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig,
sikkerhedsmæssig og professionel måde i henhold til reglerne for bl.a. Safety og Security.
Eleven har viden om stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet.
Eleven har kendskab til forskellige typer reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, f.eks. trusler og overfald.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18579 Tjek og afsendelse af fly, IT aflæs-registrer

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

01-08-2020 og fremefter

Målpind

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Gyldighedsperiode

Transporterhvervets Uddannelser
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Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

1

2

3

Eleven har viden om aerodynamik, flyets flight control system, landing gear, trykkabine og opbygning i øvrigt.
Eleven kan udføre korrekt tilkobling og anvendelse af relevant radio- og lufthavnskommunikationsudstyr samt foretage
korrekt afrapportering af eventuelle afvigelser, mangler og skader.
Eleven har viden om kontrol af forurening på fly og kan udføre check for klar is (Clear Ice) på vitale dele af fly.
Eleven kan, i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, foretage sikkerhedsmæssig korrekt afgangs- og
sikkerhedstjek af fly på standplads samt foretage korrekt afsendelse af fly fra standplads.
Eleven kan deltageren søge, aflæse og anvende data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit kendskab til
systemernes opbygning og struktur.
Eleven kan anvende forskellige relevante it-systemer f.eks. lufthavnens servicesystemer samt branchespecifikke
regionale-, nationale- og internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at søge
opdaterede og korrekte data.
Eleven kan f.eks. udføre aflæsning og anvendelse af data for registreret bagage og passagerer, vægt/balance på flyet,
trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et brugersyn og under hensyntagen
til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.
Eleven kan registrere og rapportere data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit kendskab til systemernes
opbygning og struktur.
Eleven kan anvende forskellige relevante it-systemer f.eks. lufthavnens servicesystemer samt branchespecifikke
regionale-, nationale- og internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at
registrere og rapportere opdaterede og korrekte data.
Eleven kan f.eks. udføre registrering og rapportering af data for bagage og passagerer, vægt/balance på flyet,
trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et brugersyn og under hensyntagen
til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.

Fag:

18580 GH manøv køretøj-udstyr, Flytrafikområde kørsel

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, under vanskelige forhold, manøvrere med specialkøretøjer og specialudstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen indenfor groundhandling som f.eks.: hybrid traktorer, selvkørende flytrapper og pallet
transporter.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Eleven kan udføre sit arbejde i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale
regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan, i tilfælde af skader eller ulykker, foretage korrekt alarmering.
Eleven kan, på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde
skadesanmeldelser.
Eleven kan, under vanskelige forhold, manøvrere og betjene et eller flere af følgende specialkøretøjer og specialudstyr
(fejemaskiner, sneslynger, traktorer med påmonteret udstyr, glatførebekæmpelsesmateriel, bugseringsudstyr m.m.) på
flytrafikerede områder (manøvreområder, forpladsområde og rullevej).
Eleven kan agere sikkert og forsvarligt på området og har det nødvendige kendskab til dag- og natmarkeringer på
flytrafikerede områder.
Eleven kan foretage korrekt radiokommunikation med flyvesikringstjenesten og andre aktører.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Eleven kan udføre sit arbejde i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale
regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan, i tilfælde af skader eller ulykker, foretage korrekt alarmering.
Eleven kan, på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde
skadesanmeldelse.
Eleven kan udføre manøvrering og brug af lastebånd, udføre kørsel og manøvrering af traktor med tilkoblet udstyr samt
udføre kørsel, manøvrering og brug af manuelle passagertrapper.
Eleven kan udføre arbejdet i overensstemmelse med de gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale
regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, rapportering og alarmering samt på baggrund af sin viden udfylde
skadesanmeldelser.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5268 Håndtering af bagage - begynder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med modtagelse, sortering og afsendelse af bagage.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5271 Lastning og losning - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med lastning og losning af fly.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5275 Servicefunktioner - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med push-back, af-isning, afgangstjek og afsendelse af fly, towing samt kørsel og manøvrering med andre
specialkøretøjer i henhold til gældende regler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

9864 Bagage i sorteringsanlæg

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg med hjælp af relevant udstyr og kan anvende
relevante dele af sorteringsanlæggets IT system
Eleven arbejder med lastning og losning af stykgods, løs bagagebagage og enhedslaster på vogne og andre relevante
køretøjer
Eleven udfører sit arbejde under iagttagelse af relevante regler for arbejdsmiljø og sikkerhed i og ved sorteringsanlægget.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

9865 Produktionsafvikling for sorteringsanlæg

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter
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Resultatform(er)
Nr.

1

Praktikerklæring, -, -.

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemfører produktionsplanlægning og produktionsafvikling for relevant sorteringsområde Eleven udfører sit
arbejde i forhold til valgte kvalitetsstandarter og relevante kundekrav

01-08-2012 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12041 Cargo Warehouse, rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre opbygning af fly palletter og container, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gældende regler,
inden for vægte, volumer, dimensioner og lastetyper.
Eleven kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.

01-08-2015 og fremefter

Eleven har kendskab til forskellig ULD enheder og begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskaber begrænsninger
(tabeller) vægte, dimissioner og typer.
Eleven kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator forhold til funktionen som ¿opbyg-ger¿, samt korrekt
rapportering af eventuelle afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering i systemet.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode
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1

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

Fag:

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17322 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

01-08-2018 og fremefter

28

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

29

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan udføre push-back, afisning, afgangstjek og afsendelse af fly, towing samt kørsel og manøvrering med andre
specialkøretøjer, der indgår i arbejdsområdet, i henhold til gældende regler samt udføre de arbejdsopgaver, der knytter sig til
funktionen lasteansvarlig, herunder modtage, sortere og afsende bagage, gods og enhedslaster i forbindelse med lastning
og losning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

9
20

27

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2019 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
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Afsluttende prøve
Fag:

6130 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Ground handling

15-12-2009 og fremefter

Fag:

18309 Farligt gods - Lufthavn, CAT 10 certificering

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

5

Øvrige

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende sit kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og
bestemmelser vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly,
samt transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven kan anvende sit kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special
last i fly / fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven kan anvende sit kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special
last i fly / fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven kan anvende sit kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og
lastning af farligt gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last,
og til generelle og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer
og alarmeringsinstrukser
Eleven kan anvende sit kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i
forbindelse med håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og
documentation i forbindelse afsendelse af med farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Bagage loading

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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
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01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6348 Lasteansvarlig - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder; foretage korrekt op - og
afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Arbejdet - som kan foregå i
samarbejde med loadcontroller - omfatter; anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige
arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i
lasteplanen og afsluttende afrapportering.

01-07-2010 og fremefter
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Fag:

18269 Manøvrering-handling gods, bagage, enhedslaster

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan transportere, laste, losse, sikre og stuve stykgods og løs bagage, til/fra og i fly ved hjælp af relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende
ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5268 Håndtering af bagage - begynder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med modtagelse, sortering og afsendelse af bagage.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5271 Lastning og losning - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven arbejder med lastning og losning af fly.

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

17323 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Bagage loading

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

26

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2018 og fremefter

20

01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, der knytter sig til funktionen som lastansvarlig og herunder modtage, sortere og
afsende bagage, gods og enhedslaster i forbindelse med lastning og losning af fly med relevant udstyr i henhold til
gældende regler.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

28
29

14

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

10439 Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage loading

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage loading

01-07-2013 og fremefter
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Øvrige
Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
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Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
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Øvrige
Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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4
5
6

Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow
Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2018 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18266 Håndtering, produktion, kommunikation i bagagehal

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2
3

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan håndtere bagage i henhold til gældende regler (fly- og handlingsselskaber / security).
Eleven har kendskab til sorteringsanlægget, relevant udstyr og hjælpemidler.
Eleven kan anvende relevante regler for arbejdsmiljø og sikkerhed i sorteringsanlægget.
Eleven kan anvende relevante IT-systemer indenfor sorteringsanlægget samt efterfølgende produktionsafvikling
(handlingsselskabet IT).
Eleven får kendskab til logistik for bagage samt relevante samarbejdspartnere.
Eleven kan anvende de valgte kvalitetsstandarder i henhold til relevante kundekrav.
Eleven kan ud fra sit kendskab til logistik og ressourcer planlægge produktionsafviklingen for sorteringsområde.
Eleven kan beskrive relevante informationsstrømme i bagagehallen.
Eleven kan medvirke til at forbedre kommunikationen i bagagehallen i sin funktion som teamleder.
Eleven kan omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling.
Eleven kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille
væsentlige meddelelser fra uvæsentlige.
Eleven kan anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
01-08-2020 og fremefter
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Fag:

18267 Manøvrering gods, bagage fra sorteringsanlæg

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan følge instruks til at pakke, aflæsse, sikre og stuve stykgods og løs bagage i enhedslaster, på belly- og
dollyvogne samt transportere disse til/fra fly ved hjælp af relevant udstyr og i overensstemmelse med gældende regler og
bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5268 Håndtering af bagage - begynder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med modtagelse, sortering og afsendelse af bagage.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

9864 Bagage i sorteringsanlæg

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg med hjælp af relevant udstyr og kan anvende
relevante dele af sorteringsanlæggets IT system
Eleven arbejder med lastning og losning af stykgods, løs bagagebagage og enhedslaster på vogne og andre relevante
køretøjer
Eleven udfører sit arbejde under iagttagelse af relevante regler for arbejdsmiljø og sikkerhed i og ved sorteringsanlægget.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

9865 Produktionsafvikling for sorteringsanlæg

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemfører produktionsplanlægning og produktionsafvikling for relevant sorteringsområde Eleven udfører sit
arbejde i forhold til valgte kvalitetsstandarter og relevante kundekrav

01-08-2012 og fremefter
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Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

1

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
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Fag:

17355 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

26

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

01-08-2018 og fremefter

29

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

30

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan koordinere og styre produktionsafvikling i bagagesorteringen for et specifikt område og levere og håndtere
indchecket bagage og transferbagage i bagagesorteringen efter gældende regler, herunder opbygge og registrere
enhedslaster, ULD og bellyvogne (bagagevogne) samt føre og betjene relevante køretøjer og andet håndteringsmateriale.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

9
20

28

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

10441 Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Øvrige

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

01-07-2013 og fremefter
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Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Cargo

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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
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01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6358 Opbevaring og forsendelse af farligt gods - cargo

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler.

01-07-2010 og fremefter

2

Eleven kan emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter i
henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR samt i henhold til
angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort.
Eleven kan identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld
eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og
forbrændinger.

01-07-2010 og fremefter

3

01-07-2010 og fremefter
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Fag:

11646 Cargo Warehouse - basis - stykgods

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

4

Eleven kan I samarbejde med kunder og myndigheder efter skriftlig og mundtlig instruks foretage modtagelse, nedbrydning,
check, opbevaring og videre forsendelse af fly gods (fragt og post) på en sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder
og myndigheders krav og anvisninger.
Eleven har kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat inden for modtagelse og
afsendelse af fly gods.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Eleven kan arbejde selvstændig og i team omkring løsning af arbejdsopgaven.

5

Eleven kan udføre skadesrapportering i relevante systemer.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven får nødvendigt kendskab til lagerindretning og brug i terminalområdet.

01-08-2015 og fremefter

1

2
3

Fag:

11667 Cargo Warehouse opbygn.af enh.ULD for truck og fly

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

5

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til opbygning af fly palletter og container her-under foretage korrekt
check af enhed og gods, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gæl-dende regler, inden for vægte, volumer,
dimensioner og lastetyper.
Eleven kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.

01-08-2015 og fremefter

Eleven får kendskab til forskellig ULD enheder og begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskaber begrænsninger
(tabeller) vægte, dimissioner og typer.
Eleven kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator som omfatter anvendelse af laste-planer for de forskellige
enheder og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som ¿opbyg-ger¿, samt korrekt rapportering af eventuelle
afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering i sy-stemet.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

13878 Enhedslaster - cargo

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode
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1

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve en-hedslaster som;
containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder herunder valg af ud-styr og materiel i forhold til godsets
art og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
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3
4
5
6

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow
Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

1

2

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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3

Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18158 Manøvrering ved gods og bagage handling, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan transportere, laste, losse, sikre og stuve stykgods og løs bagage, til/fra og i fly ved hjælp af relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende
ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5273 Varemodtagelse og forsendelse - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-07-2008 og fremefter

2

Eleven kan udføre stablings-, stuvnings-, af-, og pålæsningsoopgaver, blandt andet ved hjælp af gaffeltrucks og
gaffelstablere.
Eleven kan kontrollere varer, udføre vareemballering og opbygge enhedslaster.

3

Eleven kan foretage registreringer af varer.

01-07-2008 og fremefter

4

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

01-07-2008 og fremefter

1

Fag:

5274 Vareekspedition og kundebetjening - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

01-07-2008 og fremefter
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Resultatform(er)
Nr.

Praktikerklæring, -, -.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan optælle, registrere og placere varer.

01-07-2008 og fremefter

2

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

01-07-2008 og fremefter

3

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

01-07-2008 og fremefter

4

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

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12041 Cargo Warehouse, rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre opbygning af fly palletter og container, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gældende regler,
inden for vægte, volumer, dimensioner og lastetyper.
Eleven kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 197 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

3
4

Eleven har kendskab til forskellig ULD enheder og begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskaber begrænsninger
(tabeller) vægte, dimissioner og typer.
Eleven kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator forhold til funktionen som ¿opbyg-ger¿, samt korrekt
rapportering af eventuelle afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering i systemet.

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

1

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17402 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Cargo

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

23

24
25

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter
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Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

01-08-2018 og fremefter

28

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

29

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan udføre vareekspedition og kundebetjening samt varemodtagelse og forsendelse af enhedslaster i lufthavne og
på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster beregnet til luftfragt
med valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art samt anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt
registreringsudstyr.

01-08-2015 og fremefter

9
20

27

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

6124 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cargo

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cargo

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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3

4

5

Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Aircraft servicing

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

4

20
21
22

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
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23
24
25
26
27
28
29
30

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6350 Afgangstjek - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, gennem teori om aerodynamics, flyets fligth control system, landing gear, opbygning i øvrigt og i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, foretage sikkerhedsmæssig korrekt afgangs- og sikkerhedstjek
af fly på standplads samt korrekt afsendelse af fly fra standplads, herunder korrekt tilkobling og anvendelse af radio- og
lufthavnskommunikationsudstyr, samt korrekt afrapportering af eventuelle skader og mangler.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

11583 Push-back - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4
5
6

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.
Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktions-fejl kræver
værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

11586 Towing

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4
5

6
7
8

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage bugsering af fly til og fra hangar og standplads under hensyn til færdselsloven og lufthavnens
sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder.
Eleven kan udføre relevante nødprocedurer i tilfælde af fejl på udstyret under udførelse af funktio-nen (fx ved
nedsænkning af fly), samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.
Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre, hvorvidt funktionsfejl kræver værkstedsassistance,
samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

18155 Manøvrering ved og afisning af fly, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan foretage sikkerhedsmæssig korrekt anti-isning (anti-icing) og afisning (de-icing) af fly med relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, herunder sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter
afisning samt dagligt eftersyn af udstyr, herunder vurdere om eventuelle fejl kræver værkstedsassistance og foretage
korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og korrekt radio- og lufthavnskommunikation efter
gældende regler.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5275 Servicefunktioner - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven arbejder med push-back, af-isning, afgangstjek og afsendelse af fly, towing samt kørsel og manøvrering med andre
specialkøretøjer i henhold til gældende regler.

01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17406 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Aircraft servicing

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

9

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter

26

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2018 og fremefter

20

01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

01-08-2018 og fremefter

30

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

31

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan udføre towing, skubning af fly, afisning, afgangstjek og afsendelse af fly i henhold til gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

28
29

Afsluttende prøve
Fag:

6125 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.servicing

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.servicing

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

01-08-2015 og fremefter
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Resultatform(er)
Nr.

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3
4
5
6

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow
Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
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Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Praktikmål

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Airport service

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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
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01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

3
4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

5262 Vintertjeneste

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven får kendskab til lovgrundlag, ansvar, pligter, retningslinier og regulativer som er gældende for vintertjenesten.

01-07-2008 og fremefter

2

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven får kendskab til præventiv saltning og relevante saltningsmetoder herunder afisning med de øvrige stoffer og
materialer der anvendes til glatførebekæmpelse.
Eleven får kendskab til de generelle miljøpåvirkninger i forhold til vintertjenesten.

4

Eleven får kendskab til kvalitetssikring og vedligeholdelse af materiel og andet udstyr som måtte indgå i funktionen.

01-07-2008 og fremefter

5

Eleven kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning,
hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, udføre arbejdet med sne-rydning og glatførebekæmpelse med
relevant udstyr.
Eleven kan på baggrund af sin viden om plovtyper montere og indstille ploven og kosten på relevante køretøjer i henhold til
monteringsvejledningen samt udføre kontrolkørsel.
Eleven kan på baggrund af sin viden om plovfæstet, herunder rammen, betjeningsboksen, hydraulik- og liftpumpen samt
el-anlægget afhjælpe mindre fejl samt afgive fejlmelding.
Eleven kan udføre fejlfinding på sliddele som plovskær, hjul og sko.

01-07-2008 og fremefter

6
7
8

01-07-2008 og fremefter

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
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9
10
11

Eleven kan på baggrund af sin viden om ploven og kosten, afsætte og rengøre ploven og kosten, samt udføre
forebyggende vedligeholdelse og skifte skær og koste.
Eleven får kendskab til tør-, fugt-, eller lagesaltning og kan udføre glatførebekæmpelse, montere sprederen og foretage
indsåning i henhold til vejledninger med relevant udstyr.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til sprederen foretage afsætning, tømning, rengøring og genfyldning samt udføre
forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledninger.

Fag:

11593 Flypladsvedligeholdelse

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

2,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

5

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

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

2

01-07-2008 og fremefter

Eleven kan anvende sin viden om lufthavnens geografiske opbygning og infrastruktur til, ren- og ved-ligeholdelse af
pladser, baner, grønne områder, befæstede arealer, lamper og hegn.
Eleven kan udføre lettere reparationsarbejder på befæstede arealer, lamper og hegn, samt vurdere hvorvidt reparationer
kræver yderligere teknisk assistance.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til gældende procedurer, regler og bestemmelser indgå i samarbejdet om
flypladsvedligeholdelse.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.
Eleven kan anvende relevant udstyr samt udføre relevante nødprocedurer i tilfælde af fejl på udsty-ret under udførelse af
funktionen, samt foretage korrekt fejlmelding.

18156 Manøvrering - betjening, airport service, lufthavn

1

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-07-2008 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan udføre enkle arbejdsopgaver med hydrauliske maskiner i forbindelse med arbejdet som maskinfører inden for
lufthavnsområdet.
Eleven kan vurdere forskellige typer maskiners anvendelighed til konkret opgaver og anvende teknikker der er
sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal.
Eleven kan inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og kender til
lovgivning vedrørende de anvendte maskiner.
Eleven kan udføre forebyggende vedligeholdelse, foretage elementær fejlfinding og udbedre mindre driftsfejl omfattende
såvel motor som det elektriske system - herunder også drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn af køretøj og/eller
arbejdsredskab samt korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til de gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5276 Flypladsvedligeholdelse - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.
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Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre støvsuger samt arbejde med hegns- og afspærrings opgave, rengøring, renovation og kildehåndtering samt
vej-pladsvedligeholdelse

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5277 Vintertjeneste - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan arbejde med relevante maskiner i forhold til snerydningsmateriel herunder af- og påmontering af vinterredskaber
samt arbejde sikkerhedsprocedurer i forbindelse med glatførebekæmpelse herunder anvendelse af kemikalier der anvendes
til snerydning

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5278 Manøvrering med specialkøretøjer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber og udstyr og andet håndteringsmateriel der indgår i arbejdsområdet,
herunder kørsel med gaffeltrucks og relevante entreprenørmaskiner
Eleven skal kunne servicere, foretage grundlæggende klargøring og vedligeholdelse samt kunne identificere fejl på materiel.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17407 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Airport service

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

9

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter

26

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2018 og fremefter

20

01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan udføre snerydning, glatførebekæmpelse og ren- og vedligeholdelse af lufthavnens arealer, lamper og hegn i
henhold til gældende regler.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

28
29

14

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Afsluttende prøve
Fag:

6126 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.service

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.service

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

2

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.
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.

Fag:

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Brand og redning

Grundfag:

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Øvrige

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
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Fag:

9455 Grunduddannelse Indsats (brand)

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har Grunduddannelse Indsats efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i
redningsberedskabet.
Faget skal bestås.

01-07-2011 og fremefter

Fag:

11595 Flybrandmand

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har gennemgået flybrandmandskursus jf. Trafikstyrelsens regler om uddannelse af personel der indgår i
brandberedskabet.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

18121 Manøvrering og Kørsel med udrykningskøretøjer

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

01-07-2011 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes i brand- og
redningsberedskabet i og omkring lufthavnen. Arbejdet skal udføres under iagttagelse af de gældende færdselsregler og
lufthavnens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader. I de tilfælde hvor
der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstå skader/ulykker, kan eleven foretage
korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde
skadesanmeldelser.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn og
andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante lufthavnslogistik i
forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.

01-08-2020 og fremefter
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3

Eleven kan udføre udrykningskørsel, på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om
udrykningskørsel.
Eleven opnår indsigt i teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold, der er forbundet med
udrykningskørsel.
Eleven opnår rutine i udrykningskørsel gennem praktiske øvelser i køreteknik på et køreteknisk anlæg godkendt af
Færdselsstyrelsen. Den praktiske kørsel omfattende tør og glat langbane, tør behændighedsbane samt kørsel på glat bakke,
udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt opståede situationer med anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og
afværgeteknik.
Eleven kan efterleve principperne om korrekt og effektiv fremkørsel til skadestedet, kan foretage korrekt placering af
køretøjet i forhold til skadestedets organisering samt foretage transport fra skadested til sygehus med patient i bårerum,
såvel med som uden eskorte.
Eleven opnår indsigt i gængse stressfaktorer under udrykningskørsel.

Fag:

33052 Funktionsuddannelse i brand

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har funktionsdannelsen i brandtjeneste efter beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemste
uddannelser i rednignsberedskabet.

01-07-2008 og fremefter

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.
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Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5279 Grundlæggende brand og redning - begynder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan sammen med erfarne brandmænd deltage i udrykning og udføre simple opgaver.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven arbejder med elementære samaritopgaver

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5280 Brandmand - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan selvstændigt udføre brandopgaver og kan deltage i indvendig slukning.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven kan arbejde selvstændigt med trykluftapparat og er fortro-lig med alle sikkerhedsprocedurer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5281 Flybrandmand - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan arbejde selvstændigt med slukningsopgaver på og omkring fly.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17418 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Brand og redning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan deltage i udrykninger, føre udrykningskøretøjer, udføre selvstændige slukningsopgaver i, på og omkring fly,
anvende trykluftapparat og være fortrolig med alle sikkerhedsprocedurer i henhold til gældende regler.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

9
20

28
29

14

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Afsluttende prøve
Fag:

6127 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Brand/redning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Brand/redning

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

18127 Trykluftapparat, brand lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan bruge trykluftapparat i forbindelse med deltagelse i brandberedskab jf. Trafikstyrelsens regler om uddannelse af
personel, der indgår i brandberedskabet

01-08-2020 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger
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Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

Målpind

Gyldighedsperiode
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1
2

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

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Fuel

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
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29
30

Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6399 Håndtering af olie- og kemikalieaffald, fuel

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4
5
6
7

8

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt foretage indsamling og modtagelse af emballeret og uemballeret olie- og kemikalieaffald fra
private og virksomheder.
Eleven kan ved hjælp af en Kk`s vejledning inddele affaldet i affaldsgrupper og definere affaldets vigtigste faretyper og
særlige egenskaber.
Eleven har kendskab til klasseinddeling af stoffer og UN-nummersystemet og til UN`s godkendelsesmærkning af
emballager.
Eleven kan emballere uemballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige transportfaresedler.

01-07-2010 og fremefter

Eleven kan sammenpakke emballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige
transportfaresedler.
Eleven kan klargøre en forsendelse af affald til en jernbane- eller vejtransport, herunder udfylde affaldsdeklaration og
vedlægge korrekt sikkerhedskort.
Eleven kan behandle affald korrekt i henhold til kommunekemi´s generelle vejledninger, herunder klassificere affaldet i
affaldsgrupper, emballere det korrekt i godkendt emballage, og udfylde den godkendte affadsdeklaration, der anvendes ved
forsendelse.
Eleven kan udføre arbejdet i henhold til de retningslinier, der er angivet i Lov om arbejdsmiljø, specielt omkring arbejdets
udførelse, indretning af arbejdssteder samt tekniske hjælpemidler, og i henhold til arbejdsinstrukser fra lokale
modtagestationer.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

6401 Farligt gods - ADR grund og spec, fuel

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven erhverver ADR-bevis (certifikat) Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank efter gældende regler.

01-07-2010 og fremefter
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Fag:

13879 Fuelpåfyldning

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan føre og betjene fueltrucks og fueldispensere.

01-08-2015 og fremefter

2

Eleven får kendskab til, og kan anvende sin viden om; procedurer vedrørende tankning af fly, fueltyper, sikkerhedsregler
for tankning af fly, nødprocedurer, generel sikkerhed, placering og position af tankningskøretøj, sikkerhedsforanstaltninger
mod statisk elektricitet, risikoområder ved tankning, flyets sikkerhed, påfyldning af brændstof, dokumentation for
fuelpåfyldning, Fueling order og fueling release, aircraft re-fueling systemer og omregningsmetoder for fuel.
Eleven får kendskab til, og kan i det daglige arbejde anvende sin viden om; produktkvalitet, kvalitetsstyring og
kvalitetskontrol.
Eleven kan i forbindelse med udførelsen af arbejdet anvende korrekte personlige værnemidler.

01-08-2015 og fremefter

3
4
Fag:

18128 Tankningskøretøj, manøvrering og udstyr, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan anvende sin viden om produkter, der transporteres i tankvogne og deres eventuelle farlige og/eller
miljøskadelige egenskaber, tankvognes tekniske udstyr samt modtagestedernes typiske faciliteter, såvel teknisk som
sikkerhedsmæssigt, udføre levering og af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i tanktransporten. Herunder
hensyn til de særlige forhold, der knytter sig til denne transportform, hvor losning foretages ved anvendelse af: Trykluft,
vakuum, pumpe eller frit afløb, afhængigt af sikkerhedsmæssige forhold og produkttype.
Eleven kan håndtere slanger, dæksler, ventiler mv. under hensyn til stoffernes eventuelle farlige kemiske egenskaber og
miljømæssige risici.
Eleven kan anvende sin viden om tankbilens tekniske udstyr, drift og vedligehold til at udføre transport med
tankbil/tankningskøretøj under iagttagelse af højeste grad af sikkerhed samt foretage dagligt vedligehold - herunder korrekt
indrapportering til værksted ved konstaterede fejl, der kræver umiddelbar eller snarlig reparation.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.
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Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

6400 Fuel

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med tankning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger
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Resultatform(er)
Nr.

1
2
3
4
5

Praktikerklæring, -, -.

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17424 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Fuel

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan udføre tankning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer, herunder føre og betjene
fueltrucks og fueldispensere samt håndtere olie og kemikalieaffald.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

9
20

27
28

14

Afsluttende prøve

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

6128 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Fuel

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Fuel

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
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Elevtypesamling:

EUV1

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:
Fag:

10823 Samfundsfag

Niveau:

E

Opr. varighed:

1,5 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,5 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-10-2014 og fremefter

8

Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter
og være bevidst om andres holdninger og argumenter.
Eleven kan redegøre for enkle samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og
virksomhedernes nationale og internationale udvikling
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
Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i
et internationalt perspektiv.
anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner.

9

Eleven redegøre for og diskutere enkle samfundsmæssige problemstillinger i forskellige medier.

01-08-2019 og fremefter

1
6
7
4

Fag:

10823 Samfundsfag

Niveau:

F

Opr. varighed:

1,5 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,5 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

-, 7-trinsskala, Delkarakter.
Nr.

8
9
10
11
12
13

Øvrige

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter
samt være bevidst om andres holdninger og argumenter
Eleven kan identificere enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den
aktuelle samfundsudvikling
Eleven kan identificere enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige
virksomheder
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
Eleven kan bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde

01-08-2019 og fremefter

foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier for at identificere forskellige
mediers betydning for samfundsdebatten

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 234 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

Fag:

6315 Logistik og samarbejde - lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan arbejde med og medvirke til optimering af lufthavnens logistiksystem.

01-07-2010 og fremefter

2

Eleven kan i samarbejde med andre, udarbejde forslag til løsning af identificerede problemer ud fra et helhedssyn og inden
for de rammer, der er i lufthavnen.
Eleven får kendskab til forskellige styringsprincipper, herunder Just in Time og flaskehalsproblemer, og til effektiv
kommunikation.
Eleven kan anvende relevante problemløsningsværktøjer og fremlægge problemstillinger og problemløsninger på en
konstruktiv måde.

01-07-2010 og fremefter

3
4

Fag:

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

Gyldighedsperiode

Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår
nytteværdien af brugen af disse værktøjer.
Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til
IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.
Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger.

01-05-2011 og fremefter

11154 Innovation og forandringsprocesser

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

1

2
3
4

01-07-2010 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-07-2010 og fremefter

01-05-2011 og fremefter
01-05-2011 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye aktiviteter,
processer og/eller forretningsområder.
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.
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

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

11521 Lufthavnssikkerhed og - logistik

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

2,5 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,5 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, herunder sikker færdsel
på forplads og ved flyside.
Eleven kan anvende elementær radio- og lufthavnskommunikation, herunder det fonetiske alfabet.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

7

Eleven får kendskab til lufthavnslogistik samt de anvendte logistiksystemer og kan på denne baggrund medvirke til
løsningen af problemer i logistikkæden og arbejdets organisering.
Eleven får kendskab til betydningen af at planlægning og koordinering mellem de forskellige aktører i en lufthavn, sker ud
fra et helhedssyn.
Eleven får kendskab til betydningen af egen arbejdsfunktion i forhold til den samlede logistikkæde og kan medvirke til
forbedringer af logistiksystemet.
Eleven kan samarbejde på tværs af funktions- og virksomhedsgrænser i forbindelse med lastning og losning af fly,
cateringsopgaver, rengøring af fly, lodsning og parkering af fly og brændstofpåfyldning under overholdelse af de
sikkerhedsbestemmelser, der er gældende for de forskellige arbejdsoperationer.
Eleven for kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikkerhed.

8

Faget skal bestås

01-08-2015 og fremefter

1
2
3
4
5
6

Fag:

18118 Internat. forhold, faglig specialisering lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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
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 elevens speciale samt dokumentere opdateret viden om regler,
forskrifter, lovgivning m.m. 0,6 uge.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18120 Sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

01-08-2020 og fremefter
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Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan forholde sig aktivt til forbedring af sundheden på arbejdspladsen, i forhold til jobfunktion og egen levevis ud fra
viden om og indsigt i: Hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har indflydelse på helbredet og sikkerheden. Hvordan egen
adfærd og levevis spiller ind på helbredet, og indvirker på sikkerheden i såvel arbejdet som i trafikken.
Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.
Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kunne handle derefter.
Eleven har en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer der påvirker kroppen under arbejde,
således at eleverne kan medvirke til at forebygge arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og
bevægelser.
Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for
hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven har grundlæggende viden og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske
arbejdsstillinger inden for jobområdet, så de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger kan vælges i forhold til forskellige
arbejdssituationer.
Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

33039 Køreuddannelse kategori B

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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

Øvrige
Fag:

5262 Vintertjeneste

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven får kendskab til lovgrundlag, ansvar, pligter, retningslinier og regulativer som er gældende for vintertjenesten.

01-07-2008 og fremefter

2

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven får kendskab til præventiv saltning og relevante saltningsmetoder herunder afisning med de øvrige stoffer og
materialer der anvendes til glatførebekæmpelse.
Eleven får kendskab til de generelle miljøpåvirkninger i forhold til vintertjenesten.

4

Eleven får kendskab til kvalitetssikring og vedligeholdelse af materiel og andet udstyr som måtte indgå i funktionen.

01-07-2008 og fremefter

5

Eleven kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning,
hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, udføre arbejdet med sne-rydning og glatførebekæmpelse med
relevant udstyr.

01-07-2008 og fremefter

01-07-2008 og fremefter
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6
7
8
9
10
11

Eleven kan på baggrund af sin viden om plovtyper montere og indstille ploven og kosten på relevante køretøjer i henhold til
monteringsvejledningen samt udføre kontrolkørsel.
Eleven kan på baggrund af sin viden om plovfæstet, herunder rammen, betjeningsboksen, hydraulik- og liftpumpen samt
el-anlægget afhjælpe mindre fejl samt afgive fejlmelding.
Eleven kan udføre fejlfinding på sliddele som plovskær, hjul og sko.

01-07-2008 og fremefter

Eleven kan på baggrund af sin viden om ploven og kosten, afsætte og rengøre ploven og kosten, samt udføre
forebyggende vedligeholdelse og skifte skær og koste.
Eleven får kendskab til tør-, fugt-, eller lagesaltning og kan udføre glatførebekæmpelse, montere sprederen og foretage
indsåning i henhold til vejledninger med relevant udstyr.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til sprederen foretage afsætning, tømning, rengøring og genfyldning samt udføre
forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledninger.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

6348 Lasteansvarlig - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-07-2010 og fremefter

Avanceret

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage sikkerhedsmæssig korrekt anti-isning (anti-icing) og af-isning (de-icing) af fly med relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, herunder sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter
af-isning samt dagligt eftersyn af udstyr, herunder vurdere om eventuelle fejl kræver værkstedsassistance og foretage
korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og korrekt radio- og lufthavnskommunikation efter
gældende regler.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

6399 Håndtering af olie- og kemikalieaffald, fuel

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Gyldighedsperiode

Niveau:

2

01-07-2008 og fremefter

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder; foretage korrekt op - og
afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Arbejdet - som kan foregå i
samarbejde med loadcontroller - omfatter; anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige
arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i
lasteplanen og afsluttende afrapportering.

6351 Af-isning

1

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Målpind

01-07-2010 og fremefter

Gyldighedsperiode
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1
2
3
4
5
6
7

8

Eleven kan selvstændigt foretage indsamling og modtagelse af emballeret og uemballeret olie- og kemikalieaffald fra
private og virksomheder.
Eleven kan ved hjælp af en Kk`s vejledning inddele affaldet i affaldsgrupper og definere affaldets vigtigste faretyper og
særlige egenskaber.
Eleven har kendskab til klasseinddeling af stoffer og UN-nummersystemet og til UN`s godkendelsesmærkning af
emballager.
Eleven kan emballere uemballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige transportfaresedler.

01-07-2010 og fremefter

Eleven kan sammenpakke emballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige
transportfaresedler.
Eleven kan klargøre en forsendelse af affald til en jernbane- eller vejtransport, herunder udfylde affaldsdeklaration og
vedlægge korrekt sikkerhedskort.
Eleven kan behandle affald korrekt i henhold til kommunekemi´s generelle vejledninger, herunder klassificere affaldet i
affaldsgrupper, emballere det korrekt i godkendt emballage, og udfylde den godkendte affadsdeklaration, der anvendes ved
forsendelse.
Eleven kan udføre arbejdet i henhold til de retningslinier, der er angivet i Lov om arbejdsmiljø, specielt omkring arbejdets
udførelse, indretning af arbejdssteder samt tekniske hjælpemidler, og i henhold til arbejdsinstrukser fra lokale
modtagestationer.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

9866 Worldtracer

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan anvende relevant IT systemer til traceing af bagage (woldtracer).

01-08-2012 og fremefter

2

Eleven kan tracke og ommærke bagage efter gældende regler.

01-08-2012 og fremefter

3

Eleven får kendskab til konsekvenser af fejlhåndtering af bagage.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

11586 Towing

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4
5

6
7
8

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage bugsering af fly til og fra hangar og standplads under hensyn til færdselsloven og lufthavnens
sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder.
Eleven kan udføre relevante nødprocedurer i tilfælde af fejl på udstyret under udførelse af funktio-nen (fx ved
nedsænkning af fly), samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.
Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre, hvorvidt funktionsfejl kræver værkstedsassistance,
samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

11646 Cargo Warehouse - basis - stykgods

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

4

Eleven kan I samarbejde med kunder og myndigheder efter skriftlig og mundtlig instruks foretage modtagelse, nedbrydning,
check, opbevaring og videre forsendelse af fly gods (fragt og post) på en sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder
og myndigheders krav og anvisninger.
Eleven har kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat inden for modtagelse og
afsendelse af fly gods.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Eleven kan arbejde selvstændig og i team omkring løsning af arbejdsopgaven.

5

Eleven kan udføre skadesrapportering i relevante systemer.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven får nødvendigt kendskab til lagerindretning og brug i terminalområdet.

01-08-2015 og fremefter

1

2
3

Fag:

11667 Cargo Warehouse opbygn.af enh.ULD for truck og fly

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

5

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til opbygning af fly palletter og container her-under foretage korrekt
check af enhed og gods, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gæl-dende regler, inden for vægte, volumer,
dimensioner og lastetyper.
Eleven kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.

01-08-2015 og fremefter

Eleven får kendskab til forskellig ULD enheder og begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskaber begrænsninger
(tabeller) vægte, dimissioner og typer.
Eleven kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator som omfatter anvendelse af laste-planer for de forskellige
enheder og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som ¿opbyg-ger¿, samt korrekt rapportering af eventuelle
afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering i sy-stemet.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

13878 Enhedslaster - cargo

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve en-hedslaster som;
containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder herunder valg af ud-styr og materiel i forhold til godsets
art og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17263 Lufthavns engelsk 2

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende engelsk i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter eleven i stand til at
udføre sine daglige arbejdsfunktioner.
Eleven kan på dette niveau bruge engelsk situationsbestemt i forhold til arbejdsopgave og målgruppe.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

01-08-2018 og fremefter
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Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Fag:

33046 Fuelpåfyldning

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan føre og betjene fueltrucks og fueldispensere.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven får kendskab til, og kan anvende sin viden om; procedurer vedrørende tankning af fly, fueltyper, sikkerhedsregler
for tankning af fly, nødprocedurer, generel sikkerhed, placering og position af tankningskøretøj, sikkerhedsforanstaltninger
mod statisk elektricitet, risikoområder ved tankning, flyets sikkerhed, påfyldning af brændstof, dokumentation for
fuelpåfyldning, Fueling order og fueling release, aircraft re-fueling systemer og omregningsmetoder for fuel.
Eleven får kendskab til, og kan i det daglige arbejde anvende sin viden om; produktkvalitet, kvalitetsstyring og
kvalitetskontrol.
Eleven kan i forbindelse med udførelsen af arbejdet anvende korrekte personlige værnemidler.

01-07-2008 og fremefter

3
4
Fag:

33048 Flypladsvedligeholdelse

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til, og kan anvende relevant udstyr til, ren- og vedligeholdelse af pladser, baner, grønne områder,
befæstede arealer, lamper og hegn.
Eleven kan udføre lettere reparationsarbejder på befæstede arealer, lamper og hegn, samt vurdere hvorvidt reparationer
kræver yderligere teknisk assistance.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til gældende procedurer, regler og bestemmelser indgå i samarbejdet om
flypladsvedligeholdelse.

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
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Fag:

33060 Køreuddannelse, kategori C/E

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Faget skal bestås.

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter

AMU-mål
Fag:

40550 Vedligeholdelse af veje og baner i lufthavnen

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter gennemført uddannelse anvende relevante køretøjer og relevant materiel til rengøring og vedligeholdelse af
rulleveje og baner på lufthavnens manøvreområde.
Arbejdet omfatter betjening og manøvrering af relevante køretøjer, på- og afmontering af relevant grej på køretøjer samt
relevante nødprocedurer.
Eleven kan endvidere foretage kemisk isbekæmpelse, anvende korrekt snerydningsteknik til sne og glatførebekæmpelse,
foretage FOD-bekæmpelse og vedligeholde græsarealer og materiel på manøvreområdet.
Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende korrekt lufthavnskommunikation efter gældende regler samt
anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og relevante værnemidler.
Endelig kan deltageren foretage dagligt eftersyn og rengøring af køretøjer, materiel og grej, samt afgøre hvorvidt eventuelle
funktionsfejl kræver værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

40902 Udvidelse af GK for godschauffører

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter
01-08-2012 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre
trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.
Eleven kan laste og føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed og anvende reglerne jf.

01-10-2015 og fremefter
01-10-2015 og fremefter
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3

Trafik- og Byggestyrelsens bek.

01-10-2015 og fremefter

4

nr.877 af 08/07/2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Bilag 1 Pkt.

01-10-2015 og fremefter

5

1.5, Varetage passagerernes sikkerhed og komfort, Pkt.

01-10-2015 og fremefter

6

1.6, Stå for lastning af køretøj, Pkt.

01-10-2015 og fremefter

7

2.3Reglerne for passagerbefordring, Pkt.

01-10-2015 og fremefter

8

3.8 Kende den økonomiske kontekst samt 3.

01-10-2015 og fremefter

9

9 om buspassageres retigheder.

01-10-2015 og fremefter

10

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf.

01-10-2015 og fremefter

11

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr.

01-10-2015 og fremefter

12

181/2011 af 16.

01-10-2015 og fremefter

13

februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

01-10-2015 og fremefter

Fag:

43488 Betjening af personlifte

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltagerne kan anvende forskellige typer af lifte (bom-, sax- og trailerlifte) i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver
indenfor bygge- monterings- og installationsområdet, herunder:
Vurdere liftens anvendelighed til den konkrete opgave på baggrund af viden om liftens arbejdshøjde, løftekapacitet/ brug af
belastningsdiagrammer, transport- og opstillingsmål.
Opstille liften under hensyntagen til underlaget, stabilitet samt ydre forhold så som vind og afspærring af arbejdsområdet
m.v.
På baggrund af viden om gældende lovgivning og liftkontrolordningen anvende lifte under hensyntagen til eget og andres
arbejdsmiljø, herunder medvirke til forebyggelse af ulykker.

15-07-2006 og fremefter

Fag:

43931 Anhugning af byrder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

15-07-2006 og fremefter
15-07-2006 og fremefter
15-07-2006 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning
af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe,
kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej.
Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere
klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation
Deltageren kanI forbindelse med anhugningen, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for
stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassati-onsgrænser.
Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.

14-05-2007 og fremefter

14-05-2007 og fremefter
14-05-2007 og fremefter
14-05-2007 og fremefter
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Fag:

43967 Erhvervsaffald

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan
mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes.
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

Fag:

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

14-05-2007 og fremefter
14-05-2007 og fremefter

-, 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

Fag:

44487 Betjening af gummihjulslæssere

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltagerne kan betjene gummihjulslæssere i forbindelse med udførelse af læsse- og planeringsopgaver indenfor bygge- og
anlægsområdet, hvilket indebærer af deltagerne kan vurdere maskinernes anvendelighed, til en given opgaven udfra
maskinens specifikationer og projektets beskrivelse/omfang og kan med kendskab til maskinenes konstruktion/opbygning
tage højde for maskinenes stabilitetsproblemer.
Deltagerne kan på baggrund af teoretisk viden og praktiske opgaver vælge en økonomisk optimal tilrettelæggelse og
udførelse af arbejdsopgaven.
Deltagerne kan udføre daglig tjek/ periodisk eftersyn og kontrol i henhold til betjenings- / vedligeholdelsesanvisningen for
den pågældende maskine.

01-06-2005 og fremefter

01-06-2005 og fremefter
01-06-2005 og fremefter
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Fag:

44491 Betjening af rendegravere

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
-, Bestået / ikke bestået, Delkarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan varetage jobbet som maskinfører på en rendegraver i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver inden for
bygge- og anlægsområdet. Dette indebærer at deltagerne kan udføre læsse-, afretnings- og udgravningsopgaver med dertil
egnet skovludstyr, herunder kasse- og grøfteprofiler, byggegruber og fundamentsrender ud fra tegninger og anvisninger.
Deltageren kan udlægge og planere forskellige typer af sten- og grusmaterialer og kan anvende en arbejdscyklus og en
grave- og læsseteknik, der er sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal.
Deltageren kan foretage daglig pasning og vedligeholdelse af en rendegraver samt inddrage kvalitetssikring, sikkerhed,
arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og herunder have kendskab til forholdsreglerne i forbindelse med
fund af forurenet jord.

01-06-2005 og fremefter

Fag:

44869 Rengøring af transportmidler

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

01-06-2005 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan anvende de mest hensigtsmæssige metoder, midler og redskaber i forhold til transportmidlets særlige
pladsforhold, den interne arbejdsfordeling, tidsbindninger og ergonomi.
Desuden kan deltageren tilrettelægge og udføre arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre, i forhold til de
kvalitetskrav, der stilles til virksomhedens ydelser.

01-11-2005 og fremefter

Fag:

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-06-2005 og fremefter

01-11-2005 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-01-2015 og fremefter

2

Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i
komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige
arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.
Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

3

Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk.

01-01-2015 og fremefter

1

01-01-2015 og fremefter
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Fag:

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-01-2015 og fremefter

2

Eleven kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske
og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med
anvendelse af fremmedsproget.
Eleven kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

3

Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk.

01-01-2015 og fremefter

1

Fag:

45218 Betjening og manøvrering af broer

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-01-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Deltageren kan efter gennemført uddannelse foretage endelig bro- og standpladsklarering inden fly ankommer.

01-01-2006 og fremefter

2

Arbejdet omfatter også manuel og automatisk tilkørsel til fly - og frakørsel fra fly - af passagerbroer i overensstemmelse
med gældende regler, herunder de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper og brotyper.
Endelig kan deltageren fastgøre og sikre passagerbro på fly, give klarmelding til kabinen, udføre nødstop, samt foretage
dagligt eftersyn af passagerbroer.

01-01-2006 og fremefter

3

Fag:

45266 Befordring af bevægelseshæmmede

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

01-01-2006 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den
bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik
og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.
Arbejdet omfatter betjening af trappemaskiner, kommunikation med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn
til deres specielle fysiske og psykiske situation.
Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og
evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

01-12-2005 og fremefter

01-12-2005 og fremefter
01-12-2005 og fremefter
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Fag:

45310 Lastsikring og stuvning af gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport,
udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller
andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for
uheld.
Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke
overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt
vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.
Endelig kan deltageren udfylde nationale og internationale fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved
godsets beskadigelse.

01-12-2005 og fremefter

Fag:

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-12-2005 og fremefter

01-12-2005 og fremefter

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

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

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

03-04-2006 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til
klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

29-09-2011 og fremefter
29-09-2011 og fremefter
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Fag:

46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler.

01-07-2013 og fremefter

2

Eleven kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde
transportdokumenter.
Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i
leverandørvejledninger og sikkerhedskort.
Eleven kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i
tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger,
ætsninger og forbrændinger.
Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA
regelsæt.

01-07-2013 og fremefter

3
4

5

Fag:

47282 Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind
Eleven har efter uddannelsen det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.

01-07-2013 og fremefter
01-07-2013 og fremefter

01-07-2013 og fremefter

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

3

eks. lastning og losning af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og
redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.

4

Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt safety og security ved arbejde i og ved fly.

01-08-2015 og fremefter

5

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven har grundlæggende kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning
(struktur) og indretning, begrænsninger og dimensioner.
Relevante fagtermer for flyets struktur f.

7

eks. vinger, flaps, motorer, trykkabin, lastrum samt betydningen af skader på f.

01-08-2015 og fremefter

8

eks. luger, flykrop og installationer gennemgås på fly med afprøvning af jobrelevante funktioner f.

01-08-2015 og fremefter

9

eks. åbne/lukke luger.

01-08-2015 og fremefter

Derigennem har deltageren også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der har arbejdsopgaver i og omkring
flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.

01-08-2015 og fremefter

eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på deres forskelligheder i opbygning og
indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning,
dimensioner, fagtermer m.
v. for at kunne bruge disse i jobfunktion.

01-08-2015 og fremefter

2

10
11
12
13
14

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

47316 Afgangstjek og afsendelse af fly fra standplads

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter endt uddannelse gennem teori om aerodynamik, flyets flight control system, landing gear, trykkabine og
opbygning i øvrigt samt i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, foretage sikkerhedsmæssig korrekt
afgangs- og sikkerhedstjek af fly på standplads samt korrekt afsendelse af fly fra standplads.
Eleven har under uddannelsen også lært om korrekt tilkobling og anvendelse af radio- og lufthavnskommunikationsudstyr
samt korrekt afrapportering af eventuelle afvigelser, mangler og skader.
Eleven har viden om kontrol af forurening på fly og færdigheder i check for klar is (Clear Ice) på vitale dele af fly.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

47467 Udvidelse af GK for buschauffører

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

2

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre
trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.
Eleven kan laste og føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed og anvende reglerne jf.

3

bek. nr. 337 af 28.

01-08-2015 og fremefter

4

april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Bilag 1 pkt.

01-08-2015 og fremefter

5

1.4, Stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet, pkt.

01-08-2015 og fremefter

6

2.2 for godstransportområdet, og pkt.

01-08-2015 og fremefter

7

3.7 vejgodstran--adsportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen

01-08-2015 og fremefter

1

Fag:

47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og
en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af
varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.
Eleven kan: · Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige
reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
· Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og
vedligeholdes.

15-07-2013 og fremefter

15-07-2013 og fremefter
15-07-2013 og fremefter
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4
5

6
7
8

9

· Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige
kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
· Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder
gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og
anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.
· Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og
tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
· Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og
betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.
Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene
gaffeltrucks og gaffelstablere.
Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i
censorvejledningen for denne certifikattype.

Fag:

47859 Aflæsning af data i lufthavnens it-systemer

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

3
4

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

4

15-07-2013 og fremefter

15-07-2013 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Uden niveau

3

15-07-2013 og fremefter

Gyldighedsperiode

Niveau:

2

15-07-2013 og fremefter

Efter gennemført uddannelse kan deltageren søge, aflæse og anvende data fra it baserede service og styresystemer ud
fra sit kendskab til systemernes opbygning og struktur.
Uddannelsen omfatter brug af såvel lufthavnens servicesystemer, som brug af branchespecifikke regionale, nationale og
internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet, fx i forbindelse med aflæsning
og anvendelse af data for registreret bagage og passagerer, vægt/balance, trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at
søge opdaterede og korrekte data.
Eleven kan efter gennemført uddannelse indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et
brugersyn og under hensyntagen til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.

47860 Registrering af data i lufthavnens it-systemer

1

15-07-2013 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

15-07-2013 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter gennemført uddannelse kan deltageren registrere og rapportere data fra it baserede service og styresystemer ud fra
sit kendskab til systemernes opbygning og struktur.
Uddannelsen omfatter brug af såvel lufthavnens servicesystemer, som brug af branchespecifikke regionale, nationale og
internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet, fx i forbindelse med registrering
og rapportering af data for bagage og passagerer, vægt/balance, trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at
registrere og rapportere opdaterede og korrekte data.
Eleven kan efter gennemført uddannelse indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et
brugersyn og under hensyntagen til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

47920 Vand - service på fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan efter gennemført uddannelse foretage vand servicering af fly på relevante flytyper.

01-08-2015 og fremefter

2

Eleven kan foretage til/frakørsel, til/frakobling, betjening af køretøjer og udstyr, nødprocedurer, samt tømning og påfyldning
af vand efter gældende regler.
Eleven har kendskab til de hygiejniske forhold herunder krav og regler for udtagning af vandprøver.

01-08-2015 og fremefter

Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende lufthavnskommunikation efter gældende regler samt anvende hjælpeog værnemidler og ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan endvidere foretage dagligt eftersyn af køretøjer og udstyr samt afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl
kræver værkstedsassistance, herunder foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

3
4
5

Fag:

47921 Toilet - service på fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan efter gennemført uddannelse foretage toilet servicering af fly på relevante flytyper.

01-08-2015 og fremefter

2

Eleven kan foretage til/frakørsel, til/frakobling, betjening af køretøjer og udstyr, nødprocedurer, samt tømning og påfyldning
af væsker efter gældende regler herunder kloakregulativet.
Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende lufthavnskommunikation efter gældende regler samt anvende
hjælpe- og værnemidler og ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan endvidere foretage dagligt eftersyn af køretøjer og udstyr samt afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl
kræver værkstedsassistance, herunder foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

3
4

Fag:

47924 Skubning af fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, gennem teori om lufthavnens sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, færdselsloven, særlige regler for de enkelte
flytyper og lufthavnslogistik, foretage skubning af fly til korrekt placering ved hjælp af relevant udstyr.
Eleven kan, evt.

01-08-2015 og fremefter

i samarbejde med opstarts ansvarlig eller vinkemand, udføre til/frakørsel og til/frakobling af udstyr og gennemføre
relevante nødprocedurer, herunder korrekt fejlmelding, i tilfælde af fejl på udstyret.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger, og deltageren kan anvende radio- og
lufthavnskommunikation efter gældende regler herunder gennemføre korrekt kommunikation i forbindelse med evt.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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5

tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven kan desuden foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl kræver
værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

47926 specialkøretøjer, grundlæggende ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter gennemført uddannelse kan deltageren udføre manøvrering og transportarbejde med lastebånd, traktor med tilkoblet
udstyr samt manuelle passagertrapper.
Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler
og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, rapportering og alarmering samt på baggrund af sin viden udfylde
skadesanmeldelser.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

47927 Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4
5

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, under vanskelige forhold, manøvrere med specialkøretøjer og specialudstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen indenfor groundhandling som f.
eks.: hybrid traktorer, selvkørende flytrapper og pallet transporter.

01-08-2015 og fremefter

Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler og
procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan også, i tilfælde af skader eller ulykker, foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle
og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold udfylde skadesanmeldelser.

Fag:

47928 Manøvrering,specialkøretøjer flytrafik områder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode
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Fag:

48233 Lasteansvarlig på fly 2

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende de valgte kvalitetsstandarder i henhold til relevante kundekrav.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan, ud fra sit kendskab til logistik og ressourcer, planlægge produktionsafviklingen for lastning og losning af fly.

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

4

Eleven kan anvende sin viden om teamarbejde i forhold til løbende at kunne optimere, disponere og kommunikere omkring
arbejdsopgaverne ved lastning og losning af fly.
Eleven kan anvende sin viden om de udfordringer, kulturforskelle kan skabe i samarbejdet med andre, f.

5

eks. koordinering med flybesætning, flyselskabsrepræsentanter og andre samarbejdspartnere.

01-07-2017 og fremefter

3

Fag:

48236 PRM håndtering og forflytning til og fra fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2017 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan håndtere og forflytte passagerer med reduceret mobilitet (PRM) til og fra fly.

01-07-2017 og fremefter

2

Eleven har viden om forskellige handicap, sygdom , aldring og passagerrettigheder.

01-07-2017 og fremefter

3

Eleven har viden om håndtering og betjening af bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr (manuel og elektrisk
kørestole m.
m.). Eleven kan betjene køretøjers specielle liftudstyr (f.

01-07-2017 og fremefter

eks. ambulift) på en passagervenlig måde, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel
personbefordring i køretøj.
Eleven har forståelse for ergonomiske korrekte arbejdsmetoder, samt et indgående kendskab til de hjælpemidler
virksomheden stiller til rådighed.
Eleven har kendskab til de nationale og internationale regler, som er gældende på området vedrørende passagerer med
handikap og nedsat mobilitet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper, boarding procedure samt disembarking procedure i forbindelse med PRM
opgaver .

01-07-2017 og fremefter

4
5
6
7
8

01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

9
Deltageren har en forståelse for kommunikation med bevægelseshæmmede omkring den forestående PRM
håndteringsopgave, på en måde som tager hensyn til deres specielle kulturelle, fysiske og psykiske situation

Fag:

48237 Flykendskab, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven har funktionsspecifikt kendskab til relevante flytyper og flykategorier (flykendskab på awareness niveau).

01-07-2017 og fremefter

2

Eleven kan udføre deres arbejde i, på og omkring fly på et forsvarligt flyvesikkerhedsmæssigt niveau med korrekt brug
af termer og begreber samt kan samarbejde med relevante faggrupper ud fra sit kendskab til arbejdsrutiner i, på og omkring
fly.
Eleven kan håndtere relevant flyudstyr som eksempelvis toilet-, galley-, kabine-, serviceluger og -døre, lastrum og dettes
udstyr samt nødudstyr.
Eleven kan udføre sit arbejde ud fra kendskab til security sealing (plombering) og security screening (tjek for fremmede
objekter).

01-07-2017 og fremefter

3
4

Fag:

48362 Bagagehåndtering og kvalitet

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan indgå i samarbejde omkring styrings- og arbejdsprocessen vedrørende bagagehåndteringen i en lufthavn.

01-07-2017 og fremefter

2

Eleven kan håndtere registrering, mærkning, sortering og sikkerhedscheck af bagage og stykgods i overensstemmelse
med gældende regler og procedurer.
Eleven har forståelse for opbygning og funktion af bagagesorteringsanlægget samt indsigt i optimeringsprocesser og
kapacitetsudnyttelse.
Eleven kan ud fra myndigheds- og kundekrav udføre specielle opgaver i forbindelse med bagagehåndtering og kan
endvidere indsamle relevant data samt anvende hensigtsmæssigt udstyr i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaverne.
Eleven kan anvende kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer vedrørende bagagehåndtering.

01-07-2017 og fremefter

3
4
5
Fag:

48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af §§a7 4 i
bekendtgørelse nr.
1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Efter kurset kender deltageren til: * Sikkerheds- og
sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.

11-01-2018 og fremefter
11-01-2018 og fremefter
11-01-2018 og fremefter

3
* Risici forbundet med arbejde med kraner,
* Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
* Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
* Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
* Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
* Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran
* Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
Efter kurset kan deltageren:
* Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
* Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved
hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
* Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
* Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
* Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
* Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
* I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner
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Fag:

48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
11-01-2018 og fremefter

6

Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med
30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om
arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017
Efter endt uddannelse har eleven kendskab til:

7

risici forbundet med arbejde med mobile kraner

11-01-2018 og fremefter

8

mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger

11-01-2018 og fremefter

9

mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger

11-01-2018 og fremefter

10

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

11-01-2018 og fremefter

11

indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang

11-01-2018 og fremefter

12

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

11-01-2018 og fremefter

13

mobile kraners stabilitetsforhold

11-01-2018 og fremefter

14

jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne

11-01-2018 og fremefter

15

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

11-01-2018 og fremefter

16

til korrekt anvendelse af støtteben

11-01-2018 og fremefter

17

Efter endt uddannelse kan eleven

11-01-2018 og fremefter

18

11-01-2018 og fremefter

19

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

20

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

11-01-2018 og fremefter

21

vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes

11-01-2018 og fremefter

22

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

11-01-2018 og fremefter

23

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

11-01-2018 og fremefter

24

aflæse lastdiagrammer

11-01-2018 og fremefter

25

opstille mobile kraner korrekt

11-01-2018 og fremefter

1

Fag:

48646 Mobile kraner >30 tonsmeter

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

11-01-2018 og fremefter

11-01-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-01-2018 og fremefter

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

Fag:

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

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

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

Fag:

48671 Teleskoplæsser - Certifikat

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

1
2

Gyldighedsperiode
25-01-2018 og fremefter

10
Eleven kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende
multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere) i henhold til gældende regler.
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
25-01-2018 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 257 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

4

5
7

9

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.
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
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.
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.

Fag:

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-01-2018 og fremefter

Uden niveau

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

4

25-01-2018 og fremefter

Gyldighedsperiode

Niveau:

3

25-01-2018 og fremefter

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.

48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm

1

25-01-2018 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

25-01-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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.
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
25-01-2018 og fremefter

25-01-2018 og fremefter
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7

Efter endt uddannelse kender eleven til:

25-01-2018 og fremefter

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

Fag:

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper.

14-12-2018 og fremefter

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

14-12-2018 og fremefter

Fag:

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

14-12-2018 og fremefter

14-12-2018 og fremefter
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Resultatform(er)
Nr.

1
2
3
4

5
6

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Målpind

Gyldighedsperiode

Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig
godstransport i varebil.
Deltageren har fået opdateret sin viden om lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde

14-12-2018 og fremefter

Deltageren har fået opdateret sin viden om principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige
godstyper
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
Deltageren har fået opdateret sin viden om et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici

14-12-2018 og fremefter

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

14-12-2018 og fremefter

Fag:

49327 Anvendelse af database i jobbet

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3

Gyldighedsperiode
28-01-2019 og fremefter

49357 Betjening af fly med selvkørende løfteenhed
Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

2
3
4

14-12-2018 og fremefter

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.
Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre
interessenter.
Deltageren kan importere data til databasen samt eksportere data fra databasen til brug eller videre bearbejdning i andre
systemer som tekstbehandling, regneark samt mailsystemer.

Niveau:

1

14-12-2018 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

14-12-2018 og fremefter

28-01-2019 og fremefter
28-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, på baggrund af erhvervet viden om relevante love, regler og procedure samt kundekrav, foretage til/frakørsel
til fly og rampe med selvkørende løfteenhed f.eks. lastbilmonteret highloader, AMBU-lift, cleaning- og cateringkøretøjer.
Eleven kan foretage korrekt betjening, transport, lastning og losning af f.eks. løslastet gods, PRM (passagerer med
begrænset mobilitet) eller cleaning- og cateringsmateriel.
Eleven kan desuden fungere som vinkemand /guidemand, samt foretage dagligt eftersyn, nød-betjening og fejlmelding.

03-01-2019 og fremefter

Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
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Fag:

49358 Arbejde i og omkring fly på standplads-ajour

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende den nyeste og opdaterede viden om myndigheds og kundekrav i forhold til sikkerhed ved flyside,
security regulativer samt rapportering af uregelmæssigheder/hændelser/ulykker.
Eleven kan anvende sit kendskab til opdaterede procedure for manuel håndtering af last, sikkerhed under tankning af fly,
principperne ved lastning af fly (før, under og efter), håndtering af last der kræver særlig opmærksomhed f.eks.
speciallast, inkompatible laster samt konsekvenser ved ødelagt/spildt last.
Eleven kan anvende sin viden om positionering og operation af specialkøretøjer ved flyside ud fra myndigheds- og
kundekrav samt lokale bestemmelser.

03-01-2019 og fremefter

Fag:

49361 Anti- og deicing af fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3

Gyldighedsperiode

Elevernekan efter gennemført uddannelse (initial training) foretage sikkerhedsmæssig korrekt anti-isning (anti-icing) og
af-isning (deicing) af fly med relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og
instruktioner.
Eleven kan foretage sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter deicing/anti-icing samt foretage dagligt eftersyn,
nødbetjening og fejlmelding.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

49362 Anti- og deicing af fly-ajour

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

1

2
3
4

03-01-2019 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleverne kan efter gennemført ajourføringsuddannelse (recurrent training) fortsat foretage sikkerhedsmæssig korrekt
anti-icing og deicing af fly med relevant udstyr i overensstemmelse med opdaterede regler, kundekrav, procedure og
instruktioner.
Eleven kan fortsat foretage sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter anti-icing / deicing samt foretage dagligt
eftersyn, nødbetjening og fejlmelding.
Eleven kan anvende sit opdaterede kendskab omkring hændelser, forløb, teknikker og øvrig relevant erfaringsbaseret viden
i sin jobfunktion.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
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Fag:

49363 Lastning, losning af stykgods og bagage fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, i samarbejde med Loadmaster, medvirke ved lastning, losning, sikring og stuvning af stykgods og løs bagage i
fly ved hjælp af relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og instruktioner.
Eleven kan udføre arbejdsprocesser omkring bagagetags og -kategorier herunder specialebagage (våben, husdyr m.m.),
sammenkædning (reconciliations) samt bagageprocesser fra sortering til flyside.
Eleven kan udføre arbejdsprocesser omkring cargomærkater og -kategorier herunder special cargo (farligt gods, følsom
cargo, tungt gods m.m.) samt cargoprocesser fra sortering til flyside.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

Fag:

49364 Lastning, losning og lastsikring af ULD i fly

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
03-01-2019 og fremefter

3

Eleven kan, i samarbejde med loadmaster, medvirke ved sikkerhedsmæssig korrekt lastning og losning af ULD i fly ved
hjælp af relevant udstyr samt udføre håndtering af flyets ULD lastesystem og herunder identificere og kende
konsekvenser ved fejl i flyets ULD låsesystem.
Eleven kan udføre lastning og losning i overensstemmelse med de regler, kundekrav, procedure og instrukser, som gælder
for sikring og afbalancering af fly.
Eleven kan, i samarbejde med lastansvarlig, sikre korrekt placering og sikring af ULD i flyets lastrum.

4

Eleven kan indstille til korrekt temperatur i lastrum i henhold til kundekrav og instruktion.

03-01-2019 og fremefter

5

Eleven kan identificere og rapportere fejl ved ULD enheder samt vurdere om beskadiget ULD er operativ (flytransportsikker
med last).
Eleven kan verificere forskellige ULD typer i henhold til deres prefix (herunder deres certificering, gulvflade og kontur).

03-01-2019 og fremefter

Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation
efter gældende regler, procedure og instruktioner.

03-01-2019 og fremefter

1

2

6
7

Fag:

49376 Samarbejde i teams

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2

03-01-2019 og fremefter
03-01-2019 og fremefter

03-01-2019 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
Eleven opnår viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt.

08-01-2019 og fremefter
08-01-2019 og fremefter
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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:

49430 Kvalitetsstyring i virksomheder

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,4 uger

Fagkategori:

AMU-mål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,4 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Efter gennemført uddannelse: Har deltageren et grundlæggende kendskab til kvalitetssystemer og relevante
kvalitetsværktøjer til vedligeholdelse heraf.
Kan deltageren anvende specifikke procedurer og instruktioner i forhold til eget arbejde og kan medvirke ved
vedligeholdelse og revision af disse.
Endelig kan deltageren kontrollere og registrere måledata, foretage færdigmeldinger og håndtere afvigelser/fejlmelding.

08-01-2019 og fremefter

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

08-01-2019 og fremefter
08-01-2019 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Cleaning

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

4

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
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01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

9

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6331 Rengøring - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

5

6

7

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre rengøringsarbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til sig selv og omgivelserne.
Herunder anvendelse af rengøringsmidler, redskaber og maskiner efter regler og brugsanvisninger samt brug af personlige
værnemidler.
Eleven kan søge relevant information om sikkerhed og arbejdsmiljø herunder det fysiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø
og inddrage denne viden i forbindelse med rengøringsarbejdet.
Eleven kan udøve livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen. Herunder
hjerte-lunge redning og almindelig førstehjælp.
Eleven kan udføre almindeligt forekommende rengøringsopgaver på en hygiejnisk korrekt måde, så antallet af
mikroorganismer i miljøet nedbringes og spredning af mikroorganismer forhindres. I den forbindelse kan eleven udvise en
god personlig hygiejne og overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet.
Eleven kan anvende de mest hensigtsmæssige metoder, midler og redskaber i forhold til transportmidlets særlige
pladsforhold, den interne arbejdsfordeling, tidsbindinger og ergonomi. Herunder tilrettelægge og udføre arbejdet selvstændigt
og i samarbejde med andre, i forhold til de kvalitetskrav, der stilles til virksomhedens ydelser.
Eleven kan foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den
beregnede tid. Eleven kan i den forbindelse anvende forskellige typer arbejdsplaner og ud fra disse planlægge og udføre
eget arbejde rationelt.
Eleven kan vurdere rengøringsbehovet og ud fra dette planlægge og udføre rengøringen i forhold til relevante
kvalitetsniveausystemer.

01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 264 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

Fag:

18139 Ergonomi, miljø, manøvrering i cleaning, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan medvirke aktivt i udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde med baggrund i viden
om risikofaktorer.
Eleven kan bidrage til at identificere aktuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, for eksempel ved brug af
arbejdspladsvurdering (APV) og kan på baggrund heraf foreslå forskellige initiativer til forbedring og forebyggelse af
arbejdsmiljøet - herunder indhente informationer om arbejdsmiljø.
Eleven kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i
eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og
opnå øget velvære.
Eleven får kendskab til forebyggelse af forkerte arbejdsstillinger og nedslidning inden for eget jobområde.
Eleven kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers
påvirkninger af hinanden.
Eleven kan indhente relevant information om ergonomi - herunder lovgivning og vejledninger fra for eksempel
Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene.
Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

1

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
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Fag:

17313 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Cleaning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

01-08-2018 og fremefter

29

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

30

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan vurdere rengøringsbehovet og foretage rengøring af fly med relevant udstyr i henhold til relevante
kvalitetsniveausystemer og efter gældende regler og procedurer.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

9
20

27
28

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

6129 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cleaning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cleaning

15-12-2009 og fremefter
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Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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5

Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

6

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Ground handling

01-07-2008 og fremefter
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Øvrige
Fag:

6348 Lasteansvarlig - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder; foretage korrekt op - og
afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Arbejdet - som kan foregå i
samarbejde med loadcontroller - omfatter; anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige
arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i
lasteplanen og afsluttende afrapportering.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

9866 Worldtracer

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan anvende relevant IT systemer til traceing af bagage (woldtracer).

01-08-2012 og fremefter

2

Eleven kan tracke og ommærke bagage efter gældende regler.

01-08-2012 og fremefter

3

Eleven får kendskab til konsekvenser af fejlhåndtering af bagage.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

11583 Push-back - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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5
6

Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktions-fejl kræver
værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.

Fag:

11646 Cargo Warehouse - basis - stykgods

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

4

Eleven kan I samarbejde med kunder og myndigheder efter skriftlig og mundtlig instruks foretage modtagelse, nedbrydning,
check, opbevaring og videre forsendelse af fly gods (fragt og post) på en sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder
og myndigheders krav og anvisninger.
Eleven har kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat inden for modtagelse og
afsendelse af fly gods.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Eleven kan arbejde selvstændig og i team omkring løsning af arbejdsopgaven.

5

Eleven kan udføre skadesrapportering i relevante systemer.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven får nødvendigt kendskab til lagerindretning og brug i terminalområdet.

01-08-2015 og fremefter

1

2
3

Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17251 Lufthavns engelsk 1

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan anvende lufthavnsrelateret engelsk i normale daglige arbejdsfunktioner.

01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan på dette niveau bruge funktionsspecifikke engelske fagbegreber og standartvendinger situationsbestemt i
forhold til arbejdsopgave og målgruppe.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3
4
5
6

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow
Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
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Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

01-08-2020 og fremefter

Målpind

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Gyldighedsperiode

Transporterhvervets Uddannelser
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Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

1

2

3

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

Fag:

18269 Manøvrering-handling gods, bagage, enhedslaster

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan transportere, laste, losse, sikre og stuve stykgods og løs bagage, til/fra og i fly ved hjælp af relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende
ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18574 Håndtering, produktion i og fra sorteringsanlæg

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

01-08-2020 og fremefter

Målpind

01-08-2020 og fremefter

Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

1

2
3

Eleven kan håndtere bagage i henhold til gældende regler (fly- og handlingsselskaber / security).
Eleven har kendskab til sorteringsanlægget, relevant udstyr og hjælpemidler.
Eleven kan anvende relevante regler for arbejdsmiljø og sikkerhed i sorteringsanlægget.
Eleven kan anvende relevante IT-systemer indenfor sorteringsanlægget samt efterfølgende produktionsafvikling
(handlingsselskabet IT).
Eleven får kendskab til logistik for bagage samt relevante samarbejdspartnere.
Eleven kan anvende de valgte kvalitetsstandarder i henhold til relevante kundekrav.
Eleven kan ud fra sit kendskab til logistik og ressourcer planlægge produktionsafviklingen for sorteringsområde.
Eleven kan følge instruks til at pakke, aflæsse, sikre og stuve stykgods og løs bagage i enhedslaster, på belly- og
dollyvogne samt transportere disse til/fra fly ved hjælp af relevant udstyr og i overensstemmelse med gældende regler og
bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

Fag:

18577 Køreteknik, skader og konflikthåndtering, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter
01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede relevante kørselssituationer situationer og
anvende korrekt styre- og bremseteknik.
Eleven har relevant viden om: Kørselsdynamik (herunder korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens
indflydelse herpå), Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger, Elektroniske hjælpesystemer
(eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, vognbaneassistent, kamerasystemer), Stress samt distraktionsfaktorer.
Eleven har gennemført relevante praktiske øvelser på et godkendt køreteknisk anlæg. Øvelser på tør bane: Manøvrering,
Slalomøvelse, Bremse øvelse, Bremse- og undvigeøvelse, Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.
Eleven har gennemført relevante praktiske øvelser på et godkendt køreteknisk anlæg. Øvelser på glat bane: Bremse- og
undvigeøvelse, Styreøvelse i kurve, Glat bakke med gearskift og igangsætning opad, Udskridning ved kørsel nedad,
Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer, Dobbelt undvigeøvelse med og uden bremsning, Bremsning på
uens friktion.
Eleven får viden om skadestatistik og forsikringsforhold, som er relevante inden for lufthavnsområdet.
Eleven får viden om konkrete manøvreringsmuligheder på lufthavnens område, som er relevante for jobfunktionen i forhold
til forskellige typer kørende udstyr.
Eleven kan koble sin viden om typiske skader på kørende udstyr sammen med sin viden om færdselsregler og
manøvreringsmuligheder på lufthavnens område, for at begrænse skader på personer, gods og kørende udstyr.
Eleven kan koble sin viden om typiske skader på køretøjer sammen med sin viden om færdselsregler og
manøvreringsmuligheder på almen vej, hvis dette er relevant for jobfunktionen.
Eleven kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og har viden om betydningen af personlige fremtræden og
adfærd.
Eleven har, f.eks. gennem rollespil, erfaring med at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter.
Eleven kan, i forbindelse med jobudøvelsen i en lufthavn, afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig,
sikkerhedsmæssig og professionel måde i henhold til reglerne for bl.a. Safety og Security.
Eleven har viden om stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet.
Eleven har kendskab til forskellige typer reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, f.eks. trusler og overfald.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18579 Tjek og afsendelse af fly, IT aflæs-registrer

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

01-08-2020 og fremefter

Målpind

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Gyldighedsperiode

Transporterhvervets Uddannelser
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Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

1

2

3

Eleven har viden om aerodynamik, flyets flight control system, landing gear, trykkabine og opbygning i øvrigt.
Eleven kan udføre korrekt tilkobling og anvendelse af relevant radio- og lufthavnskommunikationsudstyr samt foretage
korrekt afrapportering af eventuelle afvigelser, mangler og skader.
Eleven har viden om kontrol af forurening på fly og kan udføre check for klar is (Clear Ice) på vitale dele af fly.
Eleven kan, i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, foretage sikkerhedsmæssig korrekt afgangs- og
sikkerhedstjek af fly på standplads samt foretage korrekt afsendelse af fly fra standplads.
Eleven kan deltageren søge, aflæse og anvende data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit kendskab til
systemernes opbygning og struktur.
Eleven kan anvende forskellige relevante it-systemer f.eks. lufthavnens servicesystemer samt branchespecifikke
regionale-, nationale- og internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at søge
opdaterede og korrekte data.
Eleven kan f.eks. udføre aflæsning og anvendelse af data for registreret bagage og passagerer, vægt/balance på flyet,
trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et brugersyn og under hensyntagen
til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.
Eleven kan registrere og rapportere data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit kendskab til systemernes
opbygning og struktur.
Eleven kan anvende forskellige relevante it-systemer f.eks. lufthavnens servicesystemer samt branchespecifikke
regionale-, nationale- og internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet.
Eleven kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at
registrere og rapportere opdaterede og korrekte data.
Eleven kan f.eks. udføre registrering og rapportering af data for bagage og passagerer, vægt/balance på flyet,
trafikinformation og vejrdata.
Eleven kan indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et brugersyn og under hensyntagen
til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.

Fag:

18580 GH manøv køretøj-udstyr, Flytrafikområde kørsel

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, under vanskelige forhold, manøvrere med specialkøretøjer og specialudstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen indenfor groundhandling som f.eks.: hybrid traktorer, selvkørende flytrapper og pallet
transporter.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Eleven kan udføre sit arbejde i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale
regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan, i tilfælde af skader eller ulykker, foretage korrekt alarmering.
Eleven kan, på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde
skadesanmeldelser.
Eleven kan, under vanskelige forhold, manøvrere og betjene et eller flere af følgende specialkøretøjer og specialudstyr
(fejemaskiner, sneslynger, traktorer med påmonteret udstyr, glatførebekæmpelsesmateriel, bugseringsudstyr m.m.) på
flytrafikerede områder (manøvreområder, forpladsområde og rullevej).
Eleven kan agere sikkert og forsvarligt på området og har det nødvendige kendskab til dag- og natmarkeringer på
flytrafikerede områder.
Eleven kan foretage korrekt radiokommunikation med flyvesikringstjenesten og andre aktører.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Eleven kan udføre sit arbejde i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale
regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan, i tilfælde af skader eller ulykker, foretage korrekt alarmering.
Eleven kan, på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde
skadesanmeldelse.
Eleven kan udføre manøvrering og brug af lastebånd, udføre kørsel og manøvrering af traktor med tilkoblet udstyr samt
udføre kørsel, manøvrering og brug af manuelle passagertrapper.
Eleven kan udføre arbejdet i overensstemmelse med de gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale
regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Eleven kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, rapportering og alarmering samt på baggrund af sin viden udfylde
skadesanmeldelser.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

9864 Bagage i sorteringsanlæg

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg med hjælp af relevant udstyr og kan anvende
relevante dele af sorteringsanlæggets IT system
Eleven arbejder med lastning og losning af stykgods, løs bagagebagage og enhedslaster på vogne og andre relevante
køretøjer
Eleven udfører sit arbejde under iagttagelse af relevante regler for arbejdsmiljø og sikkerhed i og ved sorteringsanlægget.

01-08-2012 og fremefter

Fag:

9865 Produktionsafvikling for sorteringsanlæg

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Gyldighedsperiode

Eleven gennemfører produktionsplanlægning og produktionsafvikling for relevant sorteringsområde Eleven udfører sit
arbejde i forhold til valgte kvalitetsstandarter og relevante kundekrav

01-08-2012 og fremefter

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

1
2
3
4
5

01-08-2012 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2012 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

12041 Cargo Warehouse, rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre opbygning af fly palletter og container, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gældende regler,
inden for vægte, volumer, dimensioner og lastetyper.
Eleven kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.

01-08-2015 og fremefter

Eleven har kendskab til forskellig ULD enheder og begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskaber begrænsninger
(tabeller) vægte, dimissioner og typer.
Eleven kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator forhold til funktionen som ¿opbyg-ger¿, samt korrekt
rapportering af eventuelle afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering i systemet.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

1

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
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Fag:

17322 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

01-08-2018 og fremefter

28

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

29

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan udføre push-back, afisning, afgangstjek og afsendelse af fly, towing samt kørsel og manøvrering med andre
specialkøretøjer, der indgår i arbejdsområdet, i henhold til gældende regler samt udføre de arbejdsopgaver, der knytter sig til
funktionen lasteansvarlig, herunder modtage, sortere og afsende bagage, gods og enhedslaster i forbindelse med lastning
og losning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

9
20

27

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2019 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

6130 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Ground handling

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Ground handling

15-12-2009 og fremefter
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Fag:

18309 Farligt gods - Lufthavn, CAT 10 certificering

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan anvende sit kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og
bestemmelser vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly,
samt transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven kan anvende sit kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special
last i fly / fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven kan anvende sit kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special
last i fly / fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven kan anvende sit kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og
lastning af farligt gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last,
og til generelle og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer
og alarmeringsinstrukser
Eleven kan anvende sit kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i
forbindelse med håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og
documentation i forbindelse afsendelse af med farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Øvrige
Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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5

Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Bagage loading

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

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

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
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28
29
30

Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6348 Lasteansvarlig - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder; foretage korrekt op - og
afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Arbejdet - som kan foregå i
samarbejde med loadcontroller - omfatter; anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige
arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i
lasteplanen og afsluttende afrapportering.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

18269 Manøvrering-handling gods, bagage, enhedslaster

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan transportere, laste, losse, sikre og stuve stykgods og løs bagage, til/fra og i fly ved hjælp af relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende
ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 287 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17323 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Bagage loading

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

26

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2018 og fremefter

20

01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, der knytter sig til funktionen som lastansvarlig og herunder modtage, sortere og
afsende bagage, gods og enhedslaster i forbindelse med lastning og losning af fly med relevant udstyr i henhold til
gældende regler.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

28
29

14

Afsluttende prøve

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

10439 Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage loading

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage loading

01-07-2013 og fremefter

Øvrige
Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

5

Øvrige

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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

4

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for
udvalgte emner og i udvalgte situationer.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

1

01-08-2018 og fremefter
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3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3
4
5
6

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow
Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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3

Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

Fag:

18266 Håndtering, produktion, kommunikation i bagagehal

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2
3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan håndtere bagage i henhold til gældende regler (fly- og handlingsselskaber / security).
Eleven har kendskab til sorteringsanlægget, relevant udstyr og hjælpemidler.
Eleven kan anvende relevante regler for arbejdsmiljø og sikkerhed i sorteringsanlægget.
Eleven kan anvende relevante IT-systemer indenfor sorteringsanlægget samt efterfølgende produktionsafvikling
(handlingsselskabet IT).
Eleven får kendskab til logistik for bagage samt relevante samarbejdspartnere.
Eleven kan anvende de valgte kvalitetsstandarder i henhold til relevante kundekrav.
Eleven kan ud fra sit kendskab til logistik og ressourcer planlægge produktionsafviklingen for sorteringsområde.
Eleven kan beskrive relevante informationsstrømme i bagagehallen.
Eleven kan medvirke til at forbedre kommunikationen i bagagehallen i sin funktion som teamleder.
Eleven kan omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling.
Eleven kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille
væsentlige meddelelser fra uvæsentlige.
Eleven kan anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18267 Manøvrering gods, bagage fra sorteringsanlæg

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan følge instruks til at pakke, aflæsse, sikre og stuve stykgods og løs bagage i enhedslaster, på belly- og
dollyvogne samt transportere disse til/fra fly ved hjælp af relevant udstyr og i overensstemmelse med gældende regler og
bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

1

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
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Fag:

17355 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

26

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

01-08-2018 og fremefter

29

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

30

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan koordinere og styre produktionsafvikling i bagagesorteringen for et specifikt område og levere og håndtere
indchecket bagage og transferbagage i bagagesorteringen efter gældende regler, herunder opbygge og registrere
enhedslaster, ULD og bellyvogne (bagagevogne) samt føre og betjene relevante køretøjer og andet håndteringsmateriale.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

9
20

28

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

10441 Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Øvrige

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: Lufthavnsoperatør - Bagage sorting

01-07-2013 og fremefter
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Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

4

5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Cargo

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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
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01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6358 Opbevaring og forsendelse af farligt gods - cargo

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven kan håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler.

01-07-2010 og fremefter

2

Eleven kan emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter i
henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR samt i henhold til
angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort.
Eleven kan identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld
eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og
forbrændinger.

01-07-2010 og fremefter

3

01-07-2010 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 300 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

Fag:

11646 Cargo Warehouse - basis - stykgods

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

4

Eleven kan I samarbejde med kunder og myndigheder efter skriftlig og mundtlig instruks foretage modtagelse, nedbrydning,
check, opbevaring og videre forsendelse af fly gods (fragt og post) på en sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder
og myndigheders krav og anvisninger.
Eleven har kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat inden for modtagelse og
afsendelse af fly gods.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Eleven kan arbejde selvstændig og i team omkring løsning af arbejdsopgaven.

5

Eleven kan udføre skadesrapportering i relevante systemer.

01-08-2015 og fremefter

6

Eleven får nødvendigt kendskab til lagerindretning og brug i terminalområdet.

01-08-2015 og fremefter

1

2
3

Fag:

11667 Cargo Warehouse opbygn.af enh.ULD for truck og fly

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2
3
4

5

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til opbygning af fly palletter og container her-under foretage korrekt
check af enhed og gods, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gæl-dende regler, inden for vægte, volumer,
dimensioner og lastetyper.
Eleven kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.

01-08-2015 og fremefter

Eleven får kendskab til forskellig ULD enheder og begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskaber begrænsninger
(tabeller) vægte, dimissioner og typer.
Eleven kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator som omfatter anvendelse af laste-planer for de forskellige
enheder og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som ¿opbyg-ger¿, samt korrekt rapportering af eventuelle
afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering i sy-stemet.
Eleven kan arbejde med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger
og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

13878 Enhedslaster - cargo

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode
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1

Eleven kan på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve en-hedslaster som;
containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder herunder valg af ud-styr og materiel i forhold til godsets
art og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
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3
4
5
6

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow
Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

1

2

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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3

Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18158 Manøvrering ved gods og bagage handling, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan transportere, laste, losse, sikre og stuve stykgods og løs bagage, til/fra og i fly ved hjælp af relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Under udførelsen af arbejdsopgaverne kan eleven anvende
ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Eleven kan foretage til/frakobling af relevant udstyr samt foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.
Eleven får kendskab til markeringer for farligt gods.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter
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Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1
2
3
4
5

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

1

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17402 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Cargo

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

23

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.

01-08-2018 og fremefter
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01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

01-08-2018 og fremefter

28

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

29

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan udføre vareekspedition og kundebetjening samt varemodtagelse og forsendelse af enhedslaster i lufthavne og
på en sikkerhedsmæssig korrekt måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster beregnet til luftfragt
med valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art samt anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt
registreringsudstyr.

01-08-2015 og fremefter

24
25

9
20

27

01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

6124 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cargo

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Cargo

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

18157 Farligt gods - lufthavn, awareness

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,2 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

2

3

4

5

Eleven får kendskab til gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser
vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt
transport af gods/bagage til og fra flyside.
Eleven får kendskab til operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly /
fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser, samt klasser, klasseinddelinger (divisioner),
faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder
UN/ID nr.
Eleven får kendskab til relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt
gods og special last for relevante flytyper samt de risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle
og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og
alarmeringsinstrukser.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven får kendskab til lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med
håndtering af farligt gods og special last samt gældende regler og bestemmelser for declaration og documentation i
forbindelse med afsendelse af farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.
Eleven kan udføre sin jobfunktion i henhold til de gældende regler og procedure for håndtering af farligt gods i forbindelse
med lufttransport.
Eleven opnår certificering i henholdt til IATA og ICAO branchestandarter.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Aircraft servicing

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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

4

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

6350 Afgangstjek - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan, gennem teori om aerodynamics, flyets fligth control system, landing gear, opbygning i øvrigt og i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, foretage sikkerhedsmæssig korrekt afgangs- og sikkerhedstjek
af fly på standplads samt korrekt afsendelse af fly fra standplads, herunder korrekt tilkobling og anvendelse af radio- og
lufthavnskommunikationsudstyr, samt korrekt afrapportering af eventuelle skader og mangler.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

11583 Push-back - lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.
Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktions-fejl kræver
værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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6

Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.

Fag:

11586 Towing

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1

2

3
4
5

6
7
8

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig
korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder
betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v..
Eleven kan foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til færdselsloven og
lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og
tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.
Eleven kan foretage bugsering af fly til og fra hangar og standplads under hensyn til færdselsloven og lufthavnens
sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder.
Eleven kan udføre relevante nødprocedurer i tilfælde af fejl på udstyret under udførelse af funktio-nen (fx ved
nedsænkning af fly), samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.
Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre, hvorvidt funktionsfejl kræver værkstedsassistance,
samt foretage korrekt fejlmelding.
Eleven kan foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt
overstyringsrapport.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sik-kerhedsregler og de
specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

18155 Manøvrering ved og afisning af fly, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan foretage sikkerhedsmæssig korrekt anti-isning (anti-icing) og afisning (de-icing) af fly med relevant udstyr i
overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, herunder sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter
afisning samt dagligt eftersyn af udstyr, herunder vurdere om eventuelle fejl kræver værkstedsassistance og foretage
korrekt fejlmelding.
Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og korrekt radio- og lufthavnskommunikation efter
gældende regler.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17406 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Aircraft servicing

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

9

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter

26

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2018 og fremefter

20

01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

01-08-2018 og fremefter

30

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven har viden om optimering af arbejdsprocesser fx LEAN, herunder ved brug af digitalisering og it.

31

Eleven har forståelse for kvalitetssikring gennem kunde-, service- og forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

14

Eleven kan udføre towing, skubning af fly, afisning, afgangstjek og afsendelse af fly i henhold til gældende regler.

01-08-2015 og fremefter

23

24
25

28
29

Afsluttende prøve

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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Fag:

6125 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.servicing

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.servicing

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

01-08-2015 og fremefter
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Fag:

17248 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

2

Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til arbejdspladsens eller kundens
ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
Eleven kan udføre relevante opmåling til arbejdsplaner.

3

Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.

01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kan selvstændigt udføre servicefunktioner under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og
ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
Eleven kan anvende relevant informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

01-08-2018 og fremefter

1

5
Fag:

17264 Menneskelige faktorer i lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

4

Eleven kender de gængse menneskelige adfærdsmønstre og faktorer, som kan give anledning til øget risiko for hændelser
og ulykker ved arbejdsopgaver i en lufthavn f.eks. søvnproblemer, stress, manglende opmærksomhed, kommunikation og
samarbejde, manglende rutine og fravalg af fastlagt rutine, manglende viden og uddannelse m.m.
Eleven kender de operationelle og økonomiske konsekvenser af fly-skader, skader på udstyr og personskader.

2

Eleven kan give en generel forklaring ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler fra lufthavnen.

01-08-2018 og fremefter

3

Eleven kan anvende sin viden i praksis ud fra løsningsbaserede eksempler og sin viden om, at menneskelig
faktorbevidsthed bidrager til at eliminere hændelser og ulykker.

01-08-2018 og fremefter

1

Fag:

17265 Optimering af kvalitet og produktivitet i lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

01-08-2018 og fremefter

Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Nr.

1
2
3
4

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt prioritere og planlægge forbedringsaktiviteter i en lufthavnsvirksomhed, ud fra sin viden om
forskellige produktions-styringsfilosofier og i sammenhæng med en produktions-/serviceopgave.
Eleven kan selvstændigt anvende gantt-, kapacitets- og netværksplanlægning, Cyklisk- og OPT planlægning og Kanban.

01-08-2018 og fremefter

Eleven kan selvstændigt foretage en Value Stream Mapping, herunder kortlægning af materiale- og informationsstrømme
inden for eget arbejdsområde i lufthavnen
Eleven kan selvstændigt anvende problemløsningsværktøjer og pro-cesanalyse i forbindelse med påvisning af typiske
indsatsområder for optimering af flow

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
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5

Eleven kan selvstændigt anvende OEE beregninger og mål for proces-stabilitet.

01-08-2018 og fremefter

6

Eleven kan selvstændigt anvende kortlægning af vedligeholdelsespro-cesser herunder anvende Lean og TPM til vedligehold
i en Lean/trimmet lufthavnsvirksomhed.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

18115 Kommunikations - selvstyrende teams, lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.
Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx
arbejdspladsvurdering.
Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet
blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge
information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.
Eleven har viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering og
drift af selvstyrende grupper i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens
mål og rammer.
Eleven kan medvirke ved definering af gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende
gruppe.
Eleven kan, i samarbejde med andre, beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en
selvstyrende gruppes udvikling.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

18116 Lean i lufthavn 1, værdistrøm, 5-S Lufthavn

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

3

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven introduceres til lean-begrebet og får grundlæggende viden om lean-værktøjer samt historie og baggrund for
lean-systematikken.
Eleven kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen.
Eleven kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og udvælge arbejdsprocesser inden for jobområdet, der er
velegnede som udgangspunkt for en optimering.
Eleven kan analysere de arbejdsfunktioner og processer, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen, og kan på
den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for udvalgte relevante funktioner
ved brug af lean-værktøjet 5S.
Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne arbejdsfunktioner i lufthavnen og i samarbejde med andre anvende
metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Eleven kan med baggrund i de specifikke processer, som informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber,
foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Eleven kan arbejde med kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, i samarbejde med andre elever, bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke
værdiskabende aktiviteter.
Eleven kan, med baggrund i virksomhedens produktionsflow og med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge
materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter i en lufthavnsvirksomhed.
Eleven kan, ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden, planlægge et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for
eget produktionsområde.
Eleven har viden om, hvordan en systematisk forbedring gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,
Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin, kan bidrage til produktiviteten.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 315 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

Fag:

18117 Adfærd ved ulykker, data, flykendskab i lufthavne

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,8 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,8 uger

Resultatform(er)

-, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

2

3

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har viden om relevante typer arbejdsulykker inden for lufthavnens område, set i forhold til jobfunktionen.
Eleven kan bruge sin viden til foretage forebyggelse af ulykker i forbindelse med sin jobfunktion.
Eleven har kendskab til andre typiske arbejdsulykker inden for lufthavnens område, som kan inddrage eleven i forhold til
gældende regler for Safety og Security.
Eleven kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser,
herunder anvende relevant hjælpeudstyr og give førstehjælp.
Eleven kan anvende virksomhedens it-system til normal håndtering, indsamling, overføring og registrering af data.
Eleven kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.
Eleven kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
Eleven kan håndtere data efter gældende nationale og internationale regler og lovgivning samt kundekrav.
Eleven har det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning
af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning.
Eleven kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.
Eleven kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt Safety og Security ved arbejde i og ved fly.
Eleven kendskab til, hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning,
begrænsninger og dimensioner.
Eleven kender relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabine, lastrum samt betydningen
af skader på f.eks. luger og flykrop.
Eleven har kendskab til de forskellige installationer på flyet og de relevante er gennemgået på fly med afprøvning af
funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har eleven også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der
har arbejdsopgaver i og omkring flyet.
Eleven har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på
deres forskelligheder i opbygning og indretning.
Eleven har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner,
fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i sin jobfunktion.

01-08-2020 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Praktikmål

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
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Fag:

17281 Optimering af arbejdsprocesser i lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med optimering af arbejdsprocesser i lufthavnsvirksomheden ved hjælp af f.eks. LEAN, bl.a. ved brug af
digitalisering og it.

01-08-2018 og fremefter

Fag:

17282 Kvalitetssikring i lufthavne

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med kvalitetssikring ud fra sit kendskab til virksomhedens procedurer omkring kunde-, service- og
forretningsforståelse.

01-08-2018 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Airport service

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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
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01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

3
4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter

Øvrige
Fag:

5262 Vintertjeneste

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven får kendskab til lovgrundlag, ansvar, pligter, retningslinier og regulativer som er gældende for vintertjenesten.

01-07-2008 og fremefter

2

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven får kendskab til præventiv saltning og relevante saltningsmetoder herunder afisning med de øvrige stoffer og
materialer der anvendes til glatførebekæmpelse.
Eleven får kendskab til de generelle miljøpåvirkninger i forhold til vintertjenesten.

4

Eleven får kendskab til kvalitetssikring og vedligeholdelse af materiel og andet udstyr som måtte indgå i funktionen.

01-07-2008 og fremefter

5

Eleven kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning,
hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, udføre arbejdet med sne-rydning og glatførebekæmpelse med
relevant udstyr.
Eleven kan på baggrund af sin viden om plovtyper montere og indstille ploven og kosten på relevante køretøjer i henhold til
monteringsvejledningen samt udføre kontrolkørsel.
Eleven kan på baggrund af sin viden om plovfæstet, herunder rammen, betjeningsboksen, hydraulik- og liftpumpen samt
el-anlægget afhjælpe mindre fejl samt afgive fejlmelding.
Eleven kan udføre fejlfinding på sliddele som plovskær, hjul og sko.

01-07-2008 og fremefter

6
7
8

01-07-2008 og fremefter

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter
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9
10
11

Eleven kan på baggrund af sin viden om ploven og kosten, afsætte og rengøre ploven og kosten, samt udføre
forebyggende vedligeholdelse og skifte skær og koste.
Eleven får kendskab til tør-, fugt-, eller lagesaltning og kan udføre glatførebekæmpelse, montere sprederen og foretage
indsåning i henhold til vejledninger med relevant udstyr.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til sprederen foretage afsætning, tømning, rengøring og genfyldning samt udføre
forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledninger.

Fag:

11593 Flypladsvedligeholdelse

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

2,4 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,4 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4

5

Gyldighedsperiode
01-08-2015 og fremefter

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

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

2

01-07-2008 og fremefter

Eleven kan anvende sin viden om lufthavnens geografiske opbygning og infrastruktur til, ren- og ved-ligeholdelse af
pladser, baner, grønne områder, befæstede arealer, lamper og hegn.
Eleven kan udføre lettere reparationsarbejder på befæstede arealer, lamper og hegn, samt vurdere hvorvidt reparationer
kræver yderligere teknisk assistance.
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til gældende procedurer, regler og bestemmelser indgå i samarbejdet om
flypladsvedligeholdelse.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn,
mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante
lufthavnslogistik i forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.
Eleven kan anvende relevant udstyr samt udføre relevante nødprocedurer i tilfælde af fejl på udsty-ret under udførelse af
funktionen, samt foretage korrekt fejlmelding.

18156 Manøvrering - betjening, airport service, lufthavn

1

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Fag:

Nr.

01-07-2008 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan udføre enkle arbejdsopgaver med hydrauliske maskiner i forbindelse med arbejdet som maskinfører inden for
lufthavnsområdet.
Eleven kan vurdere forskellige typer maskiners anvendelighed til konkret opgaver og anvende teknikker der er
sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal.
Eleven kan inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og kender til
lovgivning vedrørende de anvendte maskiner.
Eleven kan udføre forebyggende vedligeholdelse, foretage elementær fejlfinding og udbedre mindre driftsfejl omfattende
såvel motor som det elektriske system - herunder også drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn af køretøj og/eller
arbejdsredskab samt korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til de gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

01-08-2020 og fremefter
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Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.
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Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17407 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Airport service

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

9

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter

26

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2018 og fremefter

20

01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

28

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 322 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

29

14

Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan udføre snerydning, glatførebekæmpelse og ren- og vedligeholdelse af lufthavnens arealer, lamper og hegn i
henhold til gældende regler.

01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve
Fag:

6126 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.service

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Air.service

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger
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Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Brand og redning

Grundfag:

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Øvrige

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
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Fag:

9455 Grunduddannelse Indsats (brand)

Niveau:

Rutineret

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har Grunduddannelse Indsats efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i
redningsberedskabet.
Faget skal bestås.

01-07-2011 og fremefter

Fag:

11595 Flybrandmand

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har gennemgået flybrandmandskursus jf. Trafikstyrelsens regler om uddannelse af personel der indgår i
brandberedskabet.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

18121 Manøvrering og Kørsel med udrykningskøretøjer

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

01-07-2011 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes i brand- og
redningsberedskabet i og omkring lufthavnen. Arbejdet skal udføres under iagttagelse af de gældende færdselsregler og
lufthavnens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader. I de tilfælde hvor
der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstå skader/ulykker, kan eleven foretage
korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde
skadesanmeldelser.
Eleven kan anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn og
andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante lufthavnslogistik i
forbindelse med færdsels på fly trafikerede områder.

01-08-2020 og fremefter
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3

Eleven kan udføre udrykningskørsel, på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om
udrykningskørsel.
Eleven opnår indsigt i teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold, der er forbundet med
udrykningskørsel.
Eleven opnår rutine i udrykningskørsel gennem praktiske øvelser i køreteknik på et køreteknisk anlæg godkendt af
Færdselsstyrelsen. Den praktiske kørsel omfattende tør og glat langbane, tør behændighedsbane samt kørsel på glat bakke,
udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt opståede situationer med anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og
afværgeteknik.
Eleven kan efterleve principperne om korrekt og effektiv fremkørsel til skadestedet, kan foretage korrekt placering af
køretøjet i forhold til skadestedets organisering samt foretage transport fra skadested til sygehus med patient i bårerum,
såvel med som uden eskorte.
Eleven opnår indsigt i gængse stressfaktorer under udrykningskørsel.

Fag:

33052 Funktionsuddannelse i brand

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr.

1

01-08-2020 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven har funktionsdannelsen i brandtjeneste efter beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemste
uddannelser i rednignsberedskabet.

01-07-2008 og fremefter

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.
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Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5272 Ergonomi og sundhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17418 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Brand og redning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

27

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan deltage i udrykninger, føre udrykningskøretøjer, udføre selvstændige slukningsopgaver i, på og omkring fly,
anvende trykluftapparat og være fortrolig med alle sikkerhedsprocedurer i henhold til gældende regler.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

9
20

28
29

14

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Afsluttende prøve
Fag:

6127 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Brand/redning

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Brand/redning

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

18127 Trykluftapparat, brand lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,6 uger

Fagkategori:

Certifikatfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,6 uger

Resultatform(er)

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan bruge trykluftapparat i forbindelse med deltagelse i brandberedskab jf. Trafikstyrelsens regler om uddannelse af
personel, der indgår i brandberedskabet

01-08-2020 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

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.
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

Fag:

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 331 af 337

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen (01-08-2020)

Fag på specialet/trinnet Lufthavnsoperatør - Fuel

Grundfag:
Fag:

10806 Engelsk

Niveau:

F

Opr. varighed:

2,0 uger

Fagkategori:

Grundfag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

2,0 uger

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

01-10-2014 og fremefter

5

Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede
emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper.

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

01-10-2014 og fremefter

11

Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og
situationer.
Kommunikationsstrategier:

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.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig
kommunikation følge.
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.
Kultur- og samfundsforhold:

01-10-2014 og fremefter

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.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.

01-10-2014 og fremefter

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber
og synonymer
Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om
skriveprocessens faser
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

01-08-2019 og fremefter

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter
01-10-2014 og fremefter

01-10-2014 og fremefter

01-08-2019 og fremefter

01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
01-08-2019 og fremefter
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Øvrige
Fag:

6399 Håndtering af olie- og kemikalieaffald, fuel

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

1
2
3
4
5
6
7

8

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan selvstændigt foretage indsamling og modtagelse af emballeret og uemballeret olie- og kemikalieaffald fra
private og virksomheder.
Eleven kan ved hjælp af en Kk`s vejledning inddele affaldet i affaldsgrupper og definere affaldets vigtigste faretyper og
særlige egenskaber.
Eleven har kendskab til klasseinddeling af stoffer og UN-nummersystemet og til UN`s godkendelsesmærkning af
emballager.
Eleven kan emballere uemballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige transportfaresedler.

01-07-2010 og fremefter

Eleven kan sammenpakke emballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige
transportfaresedler.
Eleven kan klargøre en forsendelse af affald til en jernbane- eller vejtransport, herunder udfylde affaldsdeklaration og
vedlægge korrekt sikkerhedskort.
Eleven kan behandle affald korrekt i henhold til kommunekemi´s generelle vejledninger, herunder klassificere affaldet i
affaldsgrupper, emballere det korrekt i godkendt emballage, og udfylde den godkendte affadsdeklaration, der anvendes ved
forsendelse.
Eleven kan udføre arbejdet i henhold til de retningslinier, der er angivet i Lov om arbejdsmiljø, specielt omkring arbejdets
udførelse, indretning af arbejdssteder samt tekniske hjælpemidler, og i henhold til arbejdsinstrukser fra lokale
modtagestationer.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

6401 Farligt gods - ADR grund og spec, fuel

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,2 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,2 uger

Resultatform(er)

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter
01-07-2010 og fremefter

01-07-2010 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven erhverver ADR-bevis (certifikat) Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank efter gældende regler.

01-07-2010 og fremefter

Fag:

13879 Fuelpåfyldning

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

3,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

3,0 uger

Resultatform(er)

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr.

01-07-2010 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Transporterhvervets Uddannelser

Lufthavnsuddannelsen
Uddannelsesordning for 1255 Lufthavnsuddannelsen (version 5)

Udskrevet den 27-07-2020
Side 333 af 337
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1

Eleven kan føre og betjene fueltrucks og fueldispensere.

01-08-2015 og fremefter

2

Eleven får kendskab til, og kan anvende sin viden om; procedurer vedrørende tankning af fly, fueltyper, sikkerhedsregler
for tankning af fly, nødprocedurer, generel sikkerhed, placering og position af tankningskøretøj, sikkerhedsforanstaltninger
mod statisk elektricitet, risikoområder ved tankning, flyets sikkerhed, påfyldning af brændstof, dokumentation for
fuelpåfyldning, Fueling order og fueling release, aircraft re-fueling systemer og omregningsmetoder for fuel.
Eleven får kendskab til, og kan i det daglige arbejde anvende sin viden om; produktkvalitet, kvalitetsstyring og
kvalitetskontrol.
Eleven kan i forbindelse med udførelsen af arbejdet anvende korrekte personlige værnemidler.

01-08-2015 og fremefter

3
4
Fag:

18128 Tankningskøretøj, manøvrering og udstyr, lufthavn

Niveau:

Avanceret

Opr. varighed:

1,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,0 uger

Resultatform(er)

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

Nr.

1

2

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan udføre transportarbejde og manøvrere med specialkøretøjer og specielt udstyr som anvendes ved
transportarbejde i lufthavnen inden for eget jobområde. Arbejdet kan udføres under iagttagelse af de gældende
færdselsregler og virksomhedens regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres
skader. I de tilfælde hvor der alligevel, på trods af udvist forudseenhed og skadeforebyggende adfærd, opstår
skader/ulykker, kan eleven foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og
virksomhedsspecifikke forsikringsforhold, udfylde skadesanmeldelser.
Eleven kan anvende sin viden om produkter, der transporteres i tankvogne og deres eventuelle farlige og/eller
miljøskadelige egenskaber, tankvognes tekniske udstyr samt modtagestedernes typiske faciliteter, såvel teknisk som
sikkerhedsmæssigt, udføre levering og af- og pålæsning af normalt forekommende produkter i tanktransporten. Herunder
hensyn til de særlige forhold, der knytter sig til denne transportform, hvor losning foretages ved anvendelse af: Trykluft,
vakuum, pumpe eller frit afløb, afhængigt af sikkerhedsmæssige forhold og produkttype.
Eleven kan håndtere slanger, dæksler, ventiler mv. under hensyn til stoffernes eventuelle farlige kemiske egenskaber og
miljømæssige risici.
Eleven kan anvende sin viden om tankbilens tekniske udstyr, drift og vedligehold til at udføre transport med
tankbil/tankningskøretøj under iagttagelse af højeste grad af sikkerhed samt foretage dagligt vedligehold - herunder korrekt
indrapportering til værksted ved konstaterede fejl, der kræver umiddelbar eller snarlig reparation.

01-08-2020 og fremefter

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål
Fag:

5264 Introduktion til virksomheden - lufthavn

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode

1

Eleven introduceres til virksomheden og får et grundlæggende kendskab til arbejdsfunktionerne i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

2

Eleven introduceres til lufthavnen og lufthavnslogistikken herunder lufthavnens aktører og virksomheder.

01-07-2008 og fremefter

3

Eleven kan under instruktion udføre simple almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

01-07-2008 og fremefter

4

Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen.

01-07-2008 og fremefter
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Fag:

5265 Køretøjer og håndteringsudstyr - Avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med relevante køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel som er målrettet mod det valgte
speciale/jobområde

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5267 Ergonomi og sundhed - rutine

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder med ergonomi og sundhed inden for arbejdsområdet, herunder blandt andet løfteteknik, arbejdsstillinger og
korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5270 Informationssystemer - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven anvender informationssystemer og kan udføre arbejdet korrekt i henhold til gældende regler og procedurer, herunder
i forbindelse med farligt gods.

01-07-2008 og fremefter

Fag:

5283 Køretøjer - rutineret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

Eleven kan køre de til funktionen nødvendige køretøjer.

Fag:

12036 Lufthavnssikkerhed - avanceret

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Praktikmål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktikerklæring, -, -.

Nr.

1
2
3
4
5

01-07-2008 og fremefter

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven arbejder konkret med lufthavnssikkerhed og arbejdsmiljø, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige
procedurer og personlige værnemidler.
Eleven kan anvende gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, her-under færdes
selvstændigt på lufthavnens område bl.a. forplads og ved flyside.
Eleven kan selvstændig anvende jobrelateret lufthavnskommunikation, herunder radiokommunikati-on med det fonetiske
alfabet.
Eleven kan anvende sit kendskab til betydning af den menneskelige faktor inden for luftfartssikker-hed, til at forbedre egen
indsats inden for safety og security
Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver inden for eget jobområde.

01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter
01-08-2015 og fremefter

Kompetencemål
Fag:

17424 Komp-mål, Lufthavnsoperatør - Fuel

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:
Fagkategori:

Kompetencemål

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:
Varighed:
Resultatform(er)
Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
01-08-2018 og fremefter

17

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver ved anvendelse af relevante tekniske
hjælpemidler og arbejdsredskaber, herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr som fx gaffeltruck og traktor, samt
erhverve kørekort kategori B.
Eleven kan færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og
security samt kendskab til lufthavnens logistik og erhverve den tilknyttede dokumentation.
Eleven kan agere i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security
samt kendskab til human factors.
Eleven kan anvende sin viden om sundhed, ergonomi og arbejdsmiljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

18

Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

01-07-2017 og fremefter

Eleven kan medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

01-08-2015 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

21

Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen
branche.
Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

22

Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

01-07-2017 og fremefter

26

Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i lufthavne under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til
gældende regler, processer og styringssystemer.
Eleven har forståelse for køreteknik og kan manøvrere relevante specialmaskiner også i vanskelige vejrforhold og
arbejdssituationer.
Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en
trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde samt erhverve kørekort enten kategori C eller kategori
D.
Eleven kan udføre tankning af fly med relevant udstyr i henhold til gældende regler og procedurer, herunder føre og betjene
fueltrucks og fueldispensere samt håndtere olie og kemikalieaffald.

01-08-2018 og fremefter

23

24
25

9
20

27
28

14

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter
01-07-2017 og fremefter

01-07-2017 og fremefter

01-08-2018 og fremefter
01-08-2018 og fremefter

01-08-2015 og fremefter
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Afsluttende prøve
Fag:

6128 Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Fuel

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

0,0 uger

Fagkategori:

Afsluttende prøve

Bundet/Valgfri:

Bundet

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

0,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.
Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Afsl.prv: 1255, Lufthavnsoperatør, Fuel

15-12-2009 og fremefter

Øvrige
Fag:

12025 Køreuddannelse kategori D-ep

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

1

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D-ep, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori
D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

12077 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr.

Målpind

Gyldighedsperiode
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1

2

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.
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.

Fag:

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

4,0 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

4,0 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

01-08-2015 og fremefter

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

1

2

Målpind

Gyldighedsperiode

Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med
henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.
Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 4
ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter
Trafikstyrelsens regler jf. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

Fag:

32898 Køreuddannelse, kategori C

Niveau:

Uden niveau

Opr. varighed:

1,6 uger

Fagkategori:

Uddannelsesspecifikke fag

Bundet/Valgfri:

Valgfri

Tilknytningsperiode

01-08-2020 og fremefter

Afkortning:

0%

Varighed:

1,6 uger

Resultatform(er)

Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

01-08-2015 og fremefter

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

1
2

Målpind

Gyldighedsperiode

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

01-07-2008 og fremefter
01-07-2008 og fremefter

