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Forside til uddannelsesordning for (384) Kranfører 
 
1. Ikrafttrædelsesdato:  

Uddannelsesordningen træder i kraft den 1. august 2022 
 
Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg kranføreruddannelsen i henhold til 
bekendtgørelse nr. 585 af 10. maj 2022 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører.  
Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved 
uddannelsesordningens udstedelse. 
 

2. Ændringer i forhold til tidligere 
Der er pr. 1. august 2022 sket følgende ændringer: 
 
Skolerne kan fastsætte overgangsordninger for elever og lærlinge, der er under uddannelse i 
hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. 
 
Nye obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: 
Der er ikke oprettet nye obligatoriske uddannelsesspecifikke fag. 
 
Følgende valgfri specialefag er tilkoblet trin 2: 

• 20721 Lovpligtig efteruddannelse Godstransport (CUB) 
• 49915 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov 
• 49919 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner 

 
Følgende valgfri specialefag er afkoblet/udgået: 

• 47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov 
• 47739 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner 
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3) Forslag til skole- og praktikperioder 

 
 

4) Varighed af valgfri uddannelsesspecifikke specialefag 
For hver kombination af elevtype og speciale viser tabellen det antal ugers valgfri uddannelsesspecifikke 
specialefag eleverne skal have. 

Specialer Ungdom og EUV3 EUV 2 EUV1 

Kranfører 1 1 1 

Kørselsdisponent 2 2 2 

 

5) Varighed af valgfag 
For hver kombination af elevtype og speciale viser tabellen det antal ugers valgfag, eleverne skal have. 

Specialer Ungdom og EUV3 EUV 2 EUV1 

Kranfører 0 0 0 

Kørselsdisponent 0 0 0 
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6) Afkortning for voksne 
I de standardiserede forløb for EUV er den obligatoriske minimumsafkortning af varigheden på 10 % som hidtil 
foretaget ved at godskrive alle for faget 11248 ”Kørekortuddannelse kat. B”. Yderligere er der reduceret ved at 
anvende 4-ugers faget 12077 ”Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods” frem for 8-ugers faget 
12076 ”Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods” (som alle u. 25 år skal have). 
 

7) Link til censorvejledning/skuemestervejledning 
Censorvejledning for uddannelser med svendeprøve i den sidste skoleperiode jf. eksamensbekendtgørelsens § 
11, kan findes her, såfremt det faglige udvalg udarbejdet en: 

Beskrivelse Link til vejledning 

Censorvejledning https://www.tur.dk/skolernes-rum/svendeproever/svendeproevevejledninger/  

 

8) Fag med videre uddannelsesperspektiv 
Der er ingen fag med videreuddannelsesperspektiv. 
 

9) Yderligere oplysninger 
 

https://www.tur.dk/skolernes-rum/svendeproever/svendeproevevejledninger/

