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ERFA Kran 

Varighed: 2,0 dag. (12/12) 
 

 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som undervisning på kranuddannelserne. 
 
Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise på kranuddannelserne med ny viden omkring 
regler og teknologi. 
Uddannelserne e : 
 
48643 Mobile kraner 8 til 30 tonsmeter 
48644 Mobile kraner 8 til 30 tonsmeter med integreret kranbasis 
48645 Mobile kraner over 30 tonsmeter med ballast 
48646 Mobile kraner over 30 tonsmeter 
48647 Udvidelse af kran D til mobile kraner 8 til 30 tonsmeter med kranbasis 
48648 Udvidelse af kran E til mobile kraner over 30 tonsmeter med kranbasis 
48672 Udvidelse kran D til Mobile kraner over 30 tonsmeter 
 
Herunder skal der undervises i:  
 

 Erfaringer fra skolerne omkring uddannelserne 

 Regler på området: censorvejledning, praktisk håndtering af prøverne 
 Gennemgang af de særlige indhold på uddannelserne, særligt: 

o Virksomhedernes instruktionspligt 
o Vindens betydning for løft i højden 
o Vejrmæssige begrænsninger for brug af mobile kraner med ballast 
o Bæreevne, jordens bærevne i forhold til støtteben 
o Oplæg fra myndigheden A/T omkring sideloader og certifikat 
o Flerpartskæder og samløft 
o EN standarder 

 Anvendelse af ITK i undervisningen 
 Sikkerhed ved kranarbejde 

 

 
 

 Undervisningsformer: 
 
 
Teoriundervisning:  
Den teoretiske undervisning består af de ovennævnte punkter med fokus på at deltagernes egne 
erfaringer bringes i spil. 

 
 
Case-baseret undervisning/gruppeopgaver: 
Der kan faciliteres gruppeopgaver hvor der arbejdes med den bedste opstilling af praktikplads, hvor 
sikkerheden indtænkes. 

 
Ekskursioner: 
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Der kan laves et besøg på større kranvirksomhed, som kan demonstrere nogle af  emnerne der er 
behandlet teoretisk, med praktisk øvelser. 

 
Undervisningsmateriel/udstyr: 
Underviseren skal have følgende nødvendige udstyr til rådighed: 
 

a) Egne til uddannelsen fremstillede UV-materialer  
b) Relevant lovstof og bogligt materiale 
c) Teorilokale med projektor, netadgang mv. 

 
Varighed: 
Kurset har en varighed på 2 dage(12/12).  

 
 
Afholdelsesformer: 
Kurset kan gennemføres som: 

1) Sammenhængende kursus i dagtimerne 
2) Split-kursus (f.eks. over flere adskilte enkelt-dage) 

 
 
Faglærerkvalifikationer 
 
Interne undervisere 
Uddannelsen varetages af faglærere på erhvervsskoler og AMU-centre med indgående kendskab til 
transport generelt og kranområdet specielt. Gerne kendskab og erfaringer fra arbejde i branchen. 

 
Eksterne undervisere: 
Det kan være hensigtsmæssigt, såfremt det anses for givende for deltagerne. I forhold til de bran-
chefaglige emner, kan der med fordel bruges eksterne undervisere med viden indenfor branchen.  
Her er oplægsholder fra Arbejdstilsynet og eventuelle fabrikanter af kranudstyr. 

 
Deltagerkvalifikationer: 
Deltagere skal/bør have bredt kendskab til godstransport, eksempelvis erhvervet gennem flere års 
erfaring som chauffør eller faglærer. 

 
Uddannelsen retter sig mod undervisning på flg. arbejdsmarkedsuddannelse: 
 
48643 Mobile kraner 8 til 30 tonsmeter 
48644 Mobile kraner 8 til 30 tonsmeter med integreret kranbasis 
48645 Mobile kraner over 30 tonsmeter med ballast 
48646 Mobile kraner over 30 tonsmeter 
48647 Udvidelse af kran D til mobile kraner 8 til 30 tonsmeter med kranbasis 
48648 Udvidelse af kran E til mobile kraner over 30 tonsmeter med kranbasis 
48672 Udvidelse kran D til Mobile kraner over 30 tonsmeter 


