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Titel: Prøveforberedende kran 
Varighed: 4,0 dage. Mødetid første dag kl. 10.00 
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som gerne vil godkendes som AT-
eksaminatorer" for at kunne føre kursister/elever/lærlinge op til certifikatprøverne på skolerne. Det er 
et krav fra Arbejdstilsynet, at en underviser som skal føre kursister/elever/lærlinge op til certifikat-
prøverne på skolerne, at vedkommende er godkendt som ”AT-eksaminator”. Faglæreruddannelsen 
afsluttes med en teoriprøve og praktisk prøve, som begge skal bestås, for at opnå godkendelse som 
eksaminator. 
 
Uddannelsen kvalificerer deltageren til at kunne undervise og være eksaminator på kranområdet. 
 
Herunder skal der undervises i:  
 

• gennemgang af kompetencebeskrivelser fra amu uddannelserne 
• censorvejledning (https://www.tur.dk/media/338209/arbejdstilsynets-krav-til-certifikatproever-

for-mobile-kraner.pdf) 
 

• standard(er) 
• relevante AT-meddelelser 
• UV-materialer 
• rettigheder og pligter 
• teoretiske og praktiske certifikatprøver 

 
 

 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 virksomhedens instruktionspligt overfor medarbejder i brugen af farlige maskiner 
(mobile kraner) 
 
 
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. 
d) Øvelsesareal 
e) Anhugningsudstyr 
f) Lastbilmonterede kraner  

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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Varighed: 
Kurset har en varighed på 4 dage. Mødetid første dag kl. 10.00 
  
Afholdelsesformer: 
Kurset kan gennemføres som: 

1) Sammenhængende kursus i dagtimerne 
2) Splitkursus i 2x2 dage.  
 

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.  
 
Deltagerkvalifikationer: 
Deltagelse i kurset kræver certifikat til mobile kraner. Faglæreren skal desuden have deltaget i en 
"følordning" og have undervisningserfaring inden for kranområdet. Disse krav er præciseret i cen-
sorvejledningen til kranområdet. Det forudsættes at faglæreren har god og opdateret indsigt i Ar-
bejdstilsynets bestemmelser for kranføreruddannelser, kranbetjening, anhugning mv. (i praksis på 
niveau med gennemført/repeteret kranføreruddannelse inden for det sidste års tid). 
Det forventes, at faglæreren har opnået disse fornødne og praktiske kvalifikationer inden kursus-
start, idet der ikke øves praktiske opgaver på kurset. 
 
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 
 


