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Titel: Efteruddannelse mobile kraner 
Varighed: 3,0 dage. Mødetid første dag kl. 10.00 
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, der ønsker et dybere kendskab til kraner, kran-
udstyr, anhugning, anhugningsudstyr og praktisk kranarbejde, samt implementeringen af dette i un-
dervisningen. 
 
Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise på kranområdet med en opdateret viden. 
 
Uddannelserne er: 
 
48627 Ajourføring for kranførere 
48643 Mobile kraner >8-30 tonsmeter 
48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis 
48646 Mobile kraner >30 tonsmeter 
48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis 
48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter 
48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter 
 
Herunder skal der undervises i:  
 

• Den teknologiske udvikling på området 
• Nye regler, standarder mv, herunder også relevante Arbejdstilsynet (AT) meddelelser.  
• Censorvejledning (https://www.tur.dk/media/338209/arbejdstilsynets-krav-til-

certifikatproever-for-mobile-kraner.pdf) 
• Sikkerhed i arbejdet 
• Anhugning – teoretisk og praktisk anhugning 
• Anvendelse af kransimulator 
• Kranteknik – teoretisk og praktisk kranarbejde. 

 
På kurset får faglæreren produktkendskab til kran og anhugningsgrej samt indsigt i teoretisk og 
praktisk kran- og anhugnings arbejde i henhold til gældende regler. Der vil på kurset også være mu-
lighed for erfaringsudveksling. 

 
 

 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 for eksempel kan arbejdes med hvorledes der kan un-
dervises i området teoretisk og praktisk anhugning. 
 
 
Undervisningsmateriel/udstyr: 

https://www.tur.dk/media/338209/arbejdstilsynets-krav-til-certifikatproever-for-mobile-kraner.pdf
https://www.tur.dk/media/338209/arbejdstilsynets-krav-til-certifikatproever-for-mobile-kraner.pdf
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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. 
d) Øvelsesområde 
e) Lastbilmonterede kraner 
f) Anhugningsudstyr 
g) Kransimulator 

 
Varighed: 
Kurset har en varighed på 3 dage. Mødetid første dag kl. 10.00  
 
 
Afholdelsesformer: 
Kurset kan gennemføres som: 

1) Sammenhængende kursus i dagtimerne 
 

 
Faglærerkvalifikationer 
 
Interne undervisere 
Uddannelsen varetages af faglærere på erhvervsskoler og AMU-centre med indgående kendskab til 
området inden for mobile kraner. Gerne kendskab og erfaringer fra arbejde i branchen. Det er desu-
den et krav at den pågældende underviser er godkendt som AT-eksaminator.  
 
Eksterne undervisere: 
Det kan være hensigtsmæssigt, hvis det anses for givende for deltagerne, herunder eksempelvis 
virksomhedsbesøg, og /eller oplæg fra Arbejdstilsynet 
 
Deltagerkvalifikationer: 
Kurset henvender sig til faglærere som har brug for en opdatering både teoretisk og praktisk på 
kran-området samt nye og erfarne faglærere der underviser eller skal undervise på området. Det er 
desuden et krav at deltageren er godkendt som AT-eksaminator.  
 
Uddannelsen retter sig mod undervisning på flg. arbejdsmarkedsuddannelse: 
 
48627 Ajourføring for kranførere 
48643 Mobile kraner >8-30 tonsmeter 
48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis 
48646 Mobile kraner >30 tonsmeter 
48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis 
48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter 
48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter 
 


