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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Akademisk arbejde

Analyse og metode

Akademisk arbejde

AutoCAD - Basis og Videregående Private/Særlige forløb

Akademisk arbejde

Borgerkommunikation

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

Byplanlægger

Private/Særlige forløb

50

Akademisk arbejde

Bæredygtig forretningsudvikling

Private/Særlige forløb

50

Akademisk arbejde

Camp Future - Innovativ
projektledelse og
forretningsudvikling

Private/Særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Coaching og konflikthåndtering

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

Digital Innovation

Private/Særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Digital Koordinator (online
marketing inkl. Googlecertificeringer)

Private/Særlige forløb

15

Akademiuddannelse

37759

30

Antal ECTS
10

30

37547

8221

30

30

10

10

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Basis delen vil sætte en ny AutoCAD bruger i
stand til at håndtere et tegningsforløb fra
liste/
start til slut. Du får indsigt i de
grundlæggende funktioner i AutoCAD, så du
kan bruge programmet i praksis. På det
videregående forløb lægges der især vægt på
faciliteter, der kan effektivisere det daglige
tegnearbejde, såsom arbejde med
skabeloner, DesignCenter, Tool Paletter,
eksterne referencer, oprettelse af blokke,
arbejde med attributter og præsentationslayout:
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Forløb for arbejdsløse arkitekter om
byplanlægning i 3 dim., der ruster arkitekter
liste/
til arbejde ved kommuner og i lokalplanafd.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Uddannelseses-og praktikforløb i cirkulær
liste/
økonomi og bæredygtig erhvervsudv. for
ledige akademikere. Inspireret af "det
grønne rejsehold".
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Camp Future er et tilbud til ledige
liste/
akademikere. Kursister får 30 arbejdsdage til
at løse en forretningsmæssig udfordring for
en virksomhed med henblik på at hjælpe
virksomheden med udvikling og vækst.
Kursisterne uddannes i relevante værktøjer
til forretningsudvikling og projektledelse.
Derefter 4 ugers praktik i virksomheden,
hvor opgaven er at implementere løsningen
på udfordringen. Yderligere er der mulighed
for at tage en personlighedstest og få
løbende sparring på jobsøgningen.
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/ledelse/akademiuddannelsen-iledelse/coaching-og-konflikthaandteringakademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Kurset giver analystiske værktøjer, modeller
liste/
og projektledelseredskaber til anvendelse i
en digital kontekst.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Uddannelsesforløb i digital koordinering og
liste/
markedsføring. SEO o Wordpress samt
SEM.Google Analystics
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Akademisk arbejde

Digital service og innovation

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

GMP‐uddannelse

Private/Særlige forløb

45

Akademisk arbejde

Grafisk Design kursus

Private/Særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Innovation metoder- og værktøjer Diplomuddannelse

Akademisk arbejde

Private/Særlige forløb

30

Private/særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Inventor - Grundlæggende og
videregående
IT Sikkerhedskursus, CompTIA
Security+
Lead the Talent

Private/særlige forløb

60

Akademisk arbejde

Machine Learning

Private/Særlige forløb

50

Akademisk arbejde

MS certificeringer

Private/særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Online marketing inkl. Google
certificeringer

Private/særlige forløb

30

10

Akademisk arbejde

Personalejura og arbejdsmiljø

Akademiuddannelse

30

10

Akademisk arbejde

Potential in action

Private/særlige forløb

60

Akademisk arbejde

Private/særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Prince2 Foundation /
Prince2 Projektledelse
Projektledelse

Akademiuddannelse

37427

30

10

Akademisk arbejde

Projektledelse

Akademiuddannelse

37518

30

10

Akademisk arbejde

Projektledelse

Akademiuddannelse

49445

30

10

Akademisk arbejde

Projektledelse metoder og
værkstøjer

Diplomuddannelse

9085

Akademisk arbejde

37549

30

9098

Antal ECTS
10

5

10

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- GMP-uddannelsen for dig, der vil arbejde i
life science industrien. Er du naturfaglig
liste/
akademiker og ledig, er GMP-uddannelsen et
springbræt til et attraktivt job i life science
industrien.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelse Hvis du vil lede innovative processer, er
modulet relevant for dig.
r/teknikogteknologi/projektledelse-td
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Netværkssikkerhed, risikohåndtering mv.
liste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Praktisk erfaring med programmer inden for
digital marketing: WordPress, Google
liste/
Analytics og Google Ads (SEO/SEM), Adobe
Photoshop, Mailchimp, Facebook, Instagram
og LinkedIn
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Virksomhedsrettet med praktik eller
liste/
casearbejde
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-innovationprodukt-og-produktion/projektledelseakademiuddannelsen-i-innovation-produkt-ogproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/ledelse/akademiuddannelsen-iledelse/projektledelse-akademiuddannelsen-iledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/ledelse/akademiuddannelsen-iledelse/projektledelse-akademiuddannelsen-iledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelse
r/teknikogteknologi/projektledelse-td
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Akademisk arbejde

Revit architecture 1-2-3

Private/særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Revit og AutoCad Kombi

Private/særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Sagsbehandling

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

SAP /Jobindex

Private/særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Scrum og Agile

Private/særlige forløb

2

Akademisk arbejde

Talentmatch

Private/særlige forløb

65

Akademisk arbejde

Verdensmålene for bæredygtig
udvikling i praksis: Fra benspænd
til strategiske værdiprocesser
Ajourføring for
særtransportchauffører

Private/Særlige forløb

2

AMU

48626

2

Bygge og anlæg

Anlægsarbejde underlagsopbygning og
komprimering

AMU

49298

3

Bygge og anlæg

Anvendelse af bygge- og
anlægstegninger

AMU

45542

3

Bygge og anlæg

Arbejde på eller nær spænding ajourf. & 1. hjælp

AMU

48567

1

Bygge og anlæg

Arbejdsmiljø

AMU

48050

2

Bygge og anlæg

Asfaltlapning

AMU

49099

5

Bygge og anlæg

Betjening af dozere

AMU

44485

5

Bygge og anlæg

37545

30

Antal ECTS

10

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

Digitalt byggeri - Revit architecture, BIM effektiv projektering del 1, 2 og 3
AutoCAD delen vil sætte en ny AutoCAD
bruger i stand til at håndtere et
tegningsforløb fra start til slut. Du får indsigt
i de grundlæggende og lidt mere avancerede
funktioner i AutoCAD, så du kan bruge
programmet i praksis. På Revit delen får du
indsigt i 3D programmets opbygning og de
arbejdsmetoder, der anvendes i Revit.

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- SAP Basic Navigation (TERP1E) ERP-systemet
SAP indenfor økonomi, indkøb, salg eller
liste/
lager
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/saertransport/
ajourfoering-saertransportchauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/anlaegsarbejde-underlagsopbygning-ogkomprimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/anvendelseaf-bygge-og-anlaegstegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/arbejde-paa-eller-naerspaending-ajourf-1hjaelp
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/arbejdsmiljoe-2-i-faglaerte-ogufaglaerte-job
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegn
inger/asfaltlapning-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-dozere

Virksomhedsrettet med praktik eller
casearbejde
2 dages kursus sammen med deltagere fra
erhvervslivet m.fl.
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Bygge og anlæg

Betjening af dumpere

AMU

44486

2

Bygge og anlæg

Betjening af entreprenørmaskiner AMU

47572

5

Bygge og anlæg

Betjening af gummihjulslæssere

AMU

44487

3

Bygge og anlæg

Betjening af hydrauliske
gravemaskiner

AMU

44488

5

Bygge og anlæg

Betjening af minigravere og
minilæssere

AMU

44490

2

Bygge og anlæg

Betjening af rendegravere

AMU

44491

5

Bygge og anlæg

Byggepladslogistik

AMU

43749

2

Bygge og anlæg

CAD 2D

AMU

40340

3

Bygge og anlæg

Certificeret rådgiver i bæredygtigt Private/Særlige forløb
byggeri

Bygge og anlæg

Digital maskinstyring af
entreprenørmaskiner i 2D

AMU

Bygge og anlæg

Digitalt byggeri - Revit structure

Private/Særlige forløb

5

45901

5

10

Antal ECTS

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-dumpere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-afentreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-afgummihjulslaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-hydrauliskegravemaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-minigravereog-minilaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-rendegravere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/byggepladslogistik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/cad-2d-paabyggepladsen
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Uddannelsens mål er at give dig direkte
liste/
anvendelig viden om bæredygtighed i
byggeri, og gøre dig i stand til at navigere
overordnet inden for begrebet. Du får
dermed både overblik over processerne og
brugbare værktøjer, der understøtter dine
valg, når du skal styre et bæredygtigt
byggeprojekt helt i mål. Kort sagt, vil du vil
med uddannelsen blive ført up-to-date med
optimal håndtering af fremtidens
bæredygtige byggeri. Og du får certifikat
som bevis på dine nye kompetencer.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/digital-maskinstyring-afentreprenoermaskiner-i-2d
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Projektering i Revit structure
liste/
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Bygge og anlæg

El introduktion for reparatører 1,
el-lære

AMU

49399

5

Bygge og anlæg

El introduktion for reparatører 2,
el-lære

AMU

49415

5

Bygge og anlæg

El-lære og relæteknik, Fejlfinding A AMU

49416

5

Bygge og anlæg

El-pneumatik fejlfinding, Fejlfind B AMU

49420

5

Bygge og anlæg

El-teknik grundlæggende
pneumatik, Fejlfinding A

AMU

49417

5

Bygge og anlæg

Etablering af indkørsler i
belægningssten og flise

AMU

40185

5

Bygge og anlæg

Fejlfinding, relæstyring og
motorer, Fejldinding B

AMU

49419

5

Bygge og anlæg

Fiberkabling – grundlæggende

AMU

48889

4

Bygge og anlæg

Fjernvarme introduktion

AMU

48898

3

Bygge og anlæg

Fugning - personlig sikkerhed ved AMU
fugning

45588

1

Bygge og anlæg

GPS i 3D-maskinstyring

AMU

46750

5

Bygge og anlæg

Grundlæggende betjening af
mindre entreprenørmaskiner

AMU

44489

10

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/el-introduktionreparatoerer-1-el-laere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/el-introduktionreparatoerer-2-relaeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-1-ellaere-og-relaeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-2-elpneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-2pneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/etablering-afindkoersler-i-belaegningssten-og-flise
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-1fejlf-relaestyringer-motor
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/teleog-datateknik/fiberkabling-grundlaeggende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/fjernvarme-introduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fugningpersonlig-sikkerhed-ved-fugning-mv
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/gps-i-3d-maskinstyring-afentreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-minidumpereog-motorboerer

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Bygge og anlæg

Grundlæggende faglig matematik AMU

45347

3

Bygge og anlæg

Grundlæggende faglig regning

AMU

47668

2

Bygge og anlæg

Indeklima og ventilationsanlæg,
ejendomsservice

AMU

48582

5

Bygge og anlæg

Indregulering af ventilations- og
klimaanlæg

AMU

44997

5

Bygge og anlæg

Introduktion til førstehjælp

AMU

42730

0,4

Bygge og anlæg

Kabelarbejde - etablering af
nyanlæg

AMU

49316

5

Bygge og anlæg

Kabelarbejde - retablering af
belægninger

AMU

43718

5

Bygge og anlæg

Klimateknik, drift af klima- og
ventilationsanlæg

AMU

44555

5

Bygge og anlæg

Klimateknik, service og drift

AMU

44990

5

Bygge og anlæg

Klimatekniske målinger og
komponenter

AMU

44988

5

Bygge og anlæg

Kloakering - Afløbsplan for
småhuse

AMU

49280

6

Bygge og anlæg

Kloakering - Afløbssystemers
formål og indretning

AMU

49279

3

Bygge og anlæg

Kloakering - Anvendelse af
lægningsbestemmelser

AMU

49278

2

Bygge og anlæg

Kloakering - Arbejdsmiljø

AMU

49277

2

Bygge og anlæg

Kloakering - digital tegning af
afløbsplaner

AMU

49281

3

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/grundlaeg-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/grundlaeggende-faglig-regning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice
/indeklima-og-ventilationsanlaeg-ejendomsservice
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/klimatekniskomraade/indregulering-af-ventilations-ogklimaanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/introduktion-til-foerstehjaelp-paa-jobbet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/kabelarbejde-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/kabelarbejde-retablering-af-belaegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/klimatekniskomraade/klimateknik-drift-af-klima-ogventilationsanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/klimatekniskomraade/klimateknik-service-og-drift
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/klimatekniskomraade/klimatekniske-maalinger-og-komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/kloakering-afloebsplan-smaahuse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/kloakering-5
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/kloakering-4
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/kloakering-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/kloakering-digital-tegning-af-afloebsplaner

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Bygge og anlæg

Kloakering - Dræning af bygværker AMU

46969

1

Bygge og anlæg

Kommunikation og
konflikthåndtering – service

AMU

44853

3

Bygge og anlæg

Kommunikations- og
samarbejdsmetoder på
byggeplads

AMU

43748

2

Bygge og anlæg

Kranbasis - Teleskoplæsser m.
kranløft over 8 tm

AMU

48678

7

Bygge og anlæg

Kundeservice

AMU

45261

3

Bygge og anlæg

Kvalitetssikring ved udførsel af
elanlæg

AMU

44741

3

Bygge og anlæg

Køleteknik, Dimensioering af
køleanlæg og anvendelse af
lovgivning

AMU

48603

5

Bygge og anlæg

Køleteknik, dokumentation,
styring og automatik

AMU

48604

5

Bygge og anlæg

Køleteknik, montage af kobberrør AMU

44713

5

Bygge og anlæg

Køleteknik, opbygning af enkle
relæstyringer

AMU

48606

5

Bygge og anlæg

Køleteknik, opbygning og funktion AMU
af køleanlæg

48605

10

Bygge og anlæg

Køleteknik, opbygning og
idriftsættelse af køleanlæg

AMU

40517

10

Bygge og anlæg

Køleteknik, termodynamik og
lovgivning

AMU

48602

5

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/kloakering-draening-af-bygvaerker
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/kommunikation-og-konflikthaandtering-service
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/kommunikations-og-samarbejdsmetoderpaa-byggeplads
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/kranbasis-teleskoplaesserm-kranloeft-over-8-tm
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-metro-og-letbane/kundeservic
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/kvalitetssikring-vedudfoerelse-af-el-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeletek-dim-af-koeleanlaeg-anvendelseaf-lovgivn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeleteknisk-dokumentation-styringautomatik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeleteknik-montage-af-kobberroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeleteknik-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeleteknik-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeletekopbygn-idriftsaettelse-afkoeleanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeleteknik-termodynamik-lovgivningkoeleanlaeg

Kort beskrivelse af kurset
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Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Bygge og anlæg

L-AUS, tavle- og
installationsarbejde

AMU

44755

1

Bygge og anlæg

Mobile kraner >30 tm - med
ballast

AMU

48645

15

Bygge og anlæg

Montering af rottespærrer

AMU

47744

1

Bygge og anlæg

Måling af termisk, atmosfærisk &
akustisk indeklim

AMU

48177

4

Bygge og anlæg

Nivellering

AMU

49318

5

Bygge og anlæg

Opstart af bygg og
anlægsprojekter

AMU

43577

1

Bygge og anlæg

Personlig sikkerhed v arbejde med AMU
epoxy og isocyanater

47942

2

Bygge og anlæg

Personlig sikkerhed ved arbejde
med bitumen og kold asfalt

AMU

45651

1

Bygge og anlæg

Planlægning i bygge- og
anlægsbranchen

AMU

48982

3

Bygge og anlæg

Projektforståelse - bygge og anlæg AMU

48980

2

Bygge og anlæg

Recertifisering af svejsning af
rørsystemer i plast

AMU

41983

3

Bygge og anlæg

Ressourcekortlægning

Private/Særlige forløb

2

Antal ECTS

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/l-aus-tavle-oginstallationsarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/mobilkran/mo
bile-kraner-30-tm-med-ballast
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/kloakering-montering-af-rottespaerrer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/klimatekniskomraade/maaling-af-termisk-atmosfaerisk-akustiskindeklim
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/nivellering-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/opstart-afbygge-og-anlaegsprojekter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/overfladebehandling-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegn
inger/sikkerhed-ved-arbejde-med-kold-asfalt-ogbitumen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/planlaegningi-bygge-og-anlaegsbranchen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/recertificering-af-svejsning-afroersystemer-i-plas
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Ressourcekortlægning er et vigtigt værktøj
liste/
ift. at kunne opnå en højere grad af genbrug
og genanvendelse af de byggematerialer, der
gemmer sig i bygninger. Med dette kursus
får du de nødvendige redskaber til at kunne
arbejde med ressourcekortlægning i praksis.

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Bygge og anlæg

Rulle- og bukkestillads - opstilling
mv.

AMU

45566

1

Bygge og anlæg

Rørmontage vandinstallation

AMU

48264

12

Bygge og anlæg

Svejsning af rørsystemer i plast

AMU

41981

10

Bygge og anlæg

Svejsning af tykvæggede
plastmaterialer

AMU

43727

15

Bygge og anlæg

Systematisk vedligehold på
automatiske maskiner

AMU

44659

5

Bygge og anlæg

Systemstilladser - opstilling mv.

AMU

44004

15

Bygge og anlæg

Teleskoplæsser - Certifikat

AMU

48671

5

Bygge og anlæg

Tårnkran og fast opstil. kraner +
Kranbasis

AMU

48684

22

Bygge og anlæg

Tårnkran og fastopstillede kraner

AMU

49425

15

Bygge og anlæg

Varmeanlæg-installation, drift og
service

AMU

48895

3

Bygge og anlæg

Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed AMU
og Sikkerhed

47183

5

Bygge og anlæg

Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder AMU
og udlægning

49094

10

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/rulle-og-bukkestillads-opstilling-mv
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/roermontage-vandinstallationerforberedende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/svejsning-af-roersystemer-i-plast
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/plastsvejsning/svejsning-af-tykvaeggedeplastmaterialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/systematisk-vedligeholdpaa-automatiske-maskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/systemstilladser-op-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/teleskoplaesser-medgafler-betjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/taarnkran-og-fast-opstilkraner-kranbasis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/taarnkran-ogfastopstillede-kraner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/varmeanlaeg-installation-drift-ogservice
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegn
inger/vejasfalt-varetagelse-af-sundhed-ogsikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegn
inger/vejasfaltarbejde-1

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Bygge og anlæg

Vejasfaltarbejde - Komprimering

AMU

44424

5

Bygge og anlæg

Vejbygning fortovsarealer

AMU

45775

5

Bygge og anlæg

Vejen som arbejdsplads –
Certifikat

AMU

47136

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Almen fødevarehygiejne

AMU

45818

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Almen fødevarehygiejne for f/l

AMU

45902

5

Hotel, restauration, køkken, kantine

Anretning

AMU

48813

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Barista-, kaffe- og theoplevelser

AMU

48866

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Brød og madbrød med fibre og
fuldkorn.

AMU

40781

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Bæredygtig madfremstilling

AMU

48816

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Bønner og linser - grønne
proteiner i sunde retter

AMU

46999

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Danske tapas

AMU

48835

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Det klimavenlige køkken

AMU

43060

2

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegn
inger/vejasfaltarbejde-komprimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbej
der/vejbygning-bygning-af-fortovsarealer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegn
inger/vejen-som-arbejdsplads-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/almen-foedevarehygiejne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/almen-foedevarehygiejne-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/anretning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-ogservice/barista-kaffe-og-theoplevelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/broed-og-madbroed-medfibre-og-fuldkorn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/baeredygtig-madfremstilling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/boenner-og-linser-groenne-proteiner-isunde-retter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/det-klimavenlige-koekken

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Hotel, restauration, køkken, kantine

Drikkevarer i cafeteria og kantine AMU

47484

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/drikkevarer-i-cafeteria-og-kantine

Hotel, restauration, køkken, kantine

Ernæringsrigtige retter - trin 1

AMU

48819

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Forarbejdning af råvaretyper

AMU

48825

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Gastronomen som vært

AMU

47567

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Grundlæggende brød, kager,
deserter i køkkenet 1

AMU

48814

4

Hotel, restauration, køkken, kantine

Grundtilberedning

AMU

48837

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kommunikation og
AMU
serviceorienteret gæstebetjening

48872

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Mad til vegetarer og veganer

AMU

48781

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Omlægning til økologisk
madproduktion

AMU

47804

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Salg og service i gæstebetjening

AMU

47692

1

Hotel, restauration, køkken, kantine

Servering og betjening ved selskab AMU
og konference

48876

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/ernaeringsrigtige-retter-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/forarbejdning-af-raavaretyper
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/gastronomen-som-vaert
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/grundlaeggende-broed-kager-desserteri-koekkenet-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/grundtilberedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-ogservice/kommunikation-og-serviceorienteretgaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-varieredebehov-ernaering/mad-til-vegetarer-og-veganere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-varieredebehov-ernaering/omlaegning-til-oekologiskmadproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/salgog-service-i-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-ogservice/servering-og-betjening-ved-selskab-ogkonference

Antal ECTS

Link

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 28. marts 2020

Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Hotel, restauration, køkken, kantine

Smagen i centrum

AMU

45874

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Smørrebrødskøkken - trin 1

AMU

48828

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Smørrebrødskøkken - trin 2

AMU

48829

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Syltning og fermentering af
sæsonens råvarer

AMU

48682

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Sæsongastronomi med optimering AMU

47564

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Tilberedning af det varme og kolde AMU
køkken - trin 1

48817

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Tilberedning af det varme og kolde AMU
køkken - trin 2

48818

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Vejledning om fødevareallergi

AMU

48833

1

Hotel, restauration, køkken, kantine

Årstidernes råvarer i måltiderne

AMU

47667

2

Industriel produktion

Airles og pneumatisk
malingspåføring

AMU

44876

5

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-varieredebehov-ernaering/smagen-i-centrum
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/smoerrebroedskoekken-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/smoerrebroedskoekken-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/syltning-og-fermentering-af-saesonensraavarer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/saeson-gastronomi-med-optimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/tilberedning-af-det-varme-og-koldekoekken-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/tilberedning-af-det-varme-og-koldekoekken-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/vejledning-om-foedevareallergi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-varieredebehov-ernaering/aarstidernes-raavarer-imaaltiderne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/overfladebehandling/airless-og-pneumatiskmalingspaafoering

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 28. marts 2020

Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Industriel produktion

Anhugning af byrder

AMU

43931

5

Industriel produktion

Anvendelse af faldsikringsudstyr

AMU

44465

1

Industriel produktion

Anvendelse af LEAN værktøjer i
produktionen

AMU

49086

5

Industriel produktion

Arbejdsmiljø 1 i fagllærte og
ufaglærte job

AMU

48049

2

Industriel produktion

Blyfri manuel lodning

AMU

48247

2

Industriel produktion

Bosiet

Private/særlige forløb

Industriel produktion

CA EBS (OPITO)

Private/særlige forløb

Industriel produktion

Droneteknologi: Sensorteknologier AMU

48079

3

Industriel produktion

Droneteknologi: Systemforståelse AMU

48077

2

Industriel produktion

EMC, Løsning af støjproblemer  

AMU

45033

5

Industriel produktion

ESD sikring for operatører

AMU

48244

1

Industriel produktion

Fristråleblæsning og metallisering AMU

48924

8

Industriel produktion

Førstehjælp offshore

Private/særlige forløb

0,1

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/betjening-af-travers-portalkran-ogriggerudstyr/anhugning-af-byrder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/anvendelse-af-faldsikringsudstyr
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/anvendelse-af-lean-vaerktoejer-iproduktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/arbejdsmiljoe-1-i-faglaerte-ogufaglaerte-job
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-af-3
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/droneteknologisensorteknologier-til-droner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/droneteknologisystemforstaaelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/emc-loesning-afstoejproblemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-af-elektronikprodukter/esd-sikringoperatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/overfladebehandling/fristraaleblaesning-ogmetallisering
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 28. marts 2020

Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Industriel produktion

Grundlæggende
komponentkendskab

AMU

48245

3

Industriel produktion

Grundlæggende montage- og
loddeteknik på print

AMU

47887

10

Industriel produktion

Grundlæggende
produktionsteknik, elektronik

AMU

48961

10

Industriel produktion

Grundlæggende reworkteknik

AMU

47996

5

Industriel produktion

GWO BST First Aid

Private/særlige forløb

2

Industriel produktion

GWO Enhanced first Aid

Private/særlige forløb

3

Industriel produktion

H2S gas

Private/særlige forløb

1

Industriel produktion

H2S Gaskursus sikkerhed

Private/særlige forløb

Industriel produktion

H2S uden beredskab

Private/særlige forløb

Industriel produktion

Helicopter Underwater Escape
Private/særlige forløb
Training incl EBS and Chute - HUET

Industriel produktion

Håndtering med industrirobotter
for operatører

AMU

Industriel produktion

IMIST - International Minimum
Industry Safety Training
IPC Inspektion

Private/særlige forløb
AMU

48249

5

Industriel produktion

IT og produktionsstyring for
medarbejdere

AMU

45361

5

Industriel produktion

Kommunikation i teams

AMU

49259

2

Industriel produktion

0,5
1

48894

5

0,5

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggendekomponentkendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggende-montage-ogloddeteknik-paa-print
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-af-praecisionsprint-og-automatiskproduktion/grundlaeggende-produktionsteknikelektronik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggende-reworkteknik
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/betjening-af-1
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-af-praecisionsprint-og-automatiskproduktion/ipc-inspektion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/it-og-produktionsstyring-medarbejdere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/kommunikation-i-teams

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 28. marts 2020

Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Industriel produktion

Komplekse løfteopgaver for
riggere

AMU

49481

10

Industriel produktion

Kvalitetsbevidsthed ved industriel AMU
produktion

45370

3

Industriel produktion

Kvalitetskontrol af
stålkonstruktioners overflade

AMU

47055

5

Industriel produktion

Kvalitetsstyring i virksomheder

AMU

49430

2

Industriel produktion

Køleisolering - Foamglas

AMU

47951

3

Industriel produktion

Lastsikring og stuvning af gods til
søtransport

AMU

47360

3

Industriel produktion

Lean support i produktion

AMU

47085

2

Industriel produktion

Logistik for
produktionsmedarbejdere

AMU

43943

2

Industriel produktion

Mekanisk forbehandling af
stålkonstruktioner

AMU

44875

5

Industriel produktion

Offshore onboarding

AMU

49523

5

Industriel produktion

Opbygning af malingssystemer
efter specifikation

AMU

44877

5

Industriel produktion

Pladeisolering i offshore- og
olieindustri

AMU

49068

5

Industriel produktion

Pladeudfoldning - trin 1

AMU

49065

10

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/betjening-af-travers-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/kvalitetsbevidsthed-ved-industriel-produktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/overfladebehandling/kvalitetskontrolstaalkonstruktioners-overflade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/kvalitetsstyring-i-virksomheder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/koeleisolering-foamglas
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/havn-ogterminal/lastsikring-og-stuvning-af-gods-tilsoetransport
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/lean-support-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/logistik-produktionsmedarbejdere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/overfladebehandling/mekanisk-forbehandlingaf-staalkonstruktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/opbygning-og-driftaf-offshore-installationer/offshore-onboarding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/overfladebehandling/opbygning-afmalingssystemer-efter-specifikation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-1

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 28. marts 2020

Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Industriel produktion

Pladeudfoldning - trin 2

AMU

49063

10

Industriel produktion

Pladeudfoldning - trin 3

AMU

49064

10

Industriel produktion

Produktionsoptimering for
operatører vha lean

AMU

40658

1

Industriel produktion

Robotbetjening for operatører

AMU

48905

5

Industriel produktion

Rør og kobling, fritstående og
facadestillads

AMU

43601

5

Industriel produktion

Rør- og kobling, hængestillads

AMU

43600

5

Industriel produktion

Sikker adfærd i produktionen

AMU

49377

1

Industriel produktion

Sikkerhed på automatiske
maskiner og anlæg

AMU

47905

4

Industriel produktion

SMT 1 Lodning af SMD
komponenter

AMU

48250

5

Industriel produktion

Systemstillads offshore

AMU

43502

4

Industriel produktion

Tavlemøder

AMU

49264

1

Industriel produktion

Terminaltraktor

AMU

45121

5

Industriel produktion

Tryktelte med
stilladskonstruktioner

AMU

49346

3

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/produktionsoptimering-operatoerer-vhalean
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/betjening-af-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/roer-og-kobling-fritstaaende-og-facadestillads
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/roer-og-kobling-haengestillads
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/sikker-adfaerd-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/fremstilling-af-elektronikprodukter/smt-1lodning-af-smd-komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/systemstilladser-offshore
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/tavlemoeder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/havn-ogterminal/terminaltraktor
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/tryktelte-med-stilladskonstruktioner-offshore

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 28. marts 2020

Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Industriel produktion

Udvikling af teams

AMU

49382

1

It og teleteknik

App programmering: Udvikling af
responsive apps

AMU

49503

5

It og teleteknik

App programmering: Udvikling til
mobil platform

AMU

49502

5

It og teleteknik

ASP.NET MVC 5

Private/Særlige forløb

It og teleteknik

Avanceret programmering

Akademiuddannelse

It og teleteknik

Antal ECTS

30

37890

30

10

Clientside
AMU
programmering                                   
                                                         

49500

5

It og teleteknik

Datakommunikation:Netværkstek AMU
nologier og –begreber (CCNA
I)              

48327

10

It og teleteknik

It-sikkerhed

Akademiuddannelse

37543

30

5

It og teleteknik

Internet of Things

Akademiuddannelse

37899

30

10

It og teleteknik

IT Supporter

Private/Særlige forløb

30

It og teleteknik

Java SE 8 Programmering

Private/Særlige forløb

30

It og teleteknik

Kommunikationsteknologier

Masteruddannelse

5

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/udvikling-af-teams
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/appprogrammering-udvikling-af-responsive-apps
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/appprogrammering-udvikling-til-mobil-platform
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Webprogrammering med Microsoft C#,
liste/
Visual Studio, SQL, JavaScript, C#, HTML 5 og
CSS3.
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/avanceret-programmeringakademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/clientsideprogrammering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniskeomraade/datakommunikationnetvaerksteknologierog-begreber
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/grundlaeggende-it-sikkerhedakademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/internet-thingsakademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Support af it infrastruktur og systemer med
liste/
fokus på Microsoft Windows Server og
Klient, samt andre systemer herunder
Exchange
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Applicationsudvikling med JAVA til bl.a.
liste/
Android. Herunder Java Development Kit,
Java Net Beans, Eclipse, Android Security
Essentials
https://www.ug.dk/hold/20209989

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

It og teleteknik

Machine Learning

Private/Særlige forløb

It og teleteknik

Microsoft Windows Server og
Azure

Private/Særlige forløb

It og teleteknik

Netteknik: Anvendelse af
teknologier og begreb

AMU

It og teleteknik

Link

Kort beskrivelse af kurset

30

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

30

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

48326

5

Programmering: Begreber og
AMU
programstruktur                                 
                  

49508

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringbegreber-og-programstruktur

Datascience, business intelligence med
Microsoft Azure og programmeringssproget
Python. Endvidere Machine Learning
algoritmer.
Konfiguration og administration af IT
infrastruktur med Microsoft
Azure/Windows, herunder bl.a. clodu
concepts, PowerShell og virtual machines.

It og teleteknik

Programmering:
AMU
Databaseprogrammering                  
                                          

49498

5

It og teleteknik

Programmering: GUIAMU
programmering                                   
                                  

49499

5

It og teleteknik

Programmering: Linux rettet mod AMU
server og
embedded                                           
                                                 

49505

5

It og teleteknik

Programmering: Objektorienteret AMU
programmering                                   
        

49501

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringobjektorienteret-programmering

It og teleteknik

Programmering: Serverside
AMU
programmering                                   
                                                   
                            

49509

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringserverside-programmering

It og teleteknik

Programmering:
AMU
Softwaresikkerhed                             
                                           

49507

5

It og teleteknik

Programmering: Versionering og
dokumentation 3 dage, start
mandag    

49506

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringsoftwaresikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringversionering-og-dokumentation

AMU

Antal ECTS

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringdatabaseprogrammering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringgui-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringlinux-rettet-mod-server-og-embedded

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

It og teleteknik

Systemdrift

Akademiuddannelse

37619

30

10

It og teleteknik

Udvidet It-sikkerhed

Akademiuddannelse

37544

30

5

It og teleteknik

Webudvikling for begyndere

Private/Særlige forløb

Jern, metal og auto

Anvemdelse af 5-S modellen for
operatører

AMU

Jern, metal og auto

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Antal ECTS

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/systemdriftakademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/grundlaeggende-it-sikkerhedakademiuddannelsen-i-informationsteknologi

30

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

43937

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/anvendelse-af-5-s-modellen-operatoerer

AMU

44530

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-svejsningtermisk

Jern, metal og auto

Avanceret klargøring af køretøjer AMU
og både

47595

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraade
t/avanceret-klargoering-af-koeretoejer-og-baade

Jern, metal og auto

Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj

AMU

45141

1

Jern, metal og auto

CAM fræsning

AMU

47444

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/brandforanstaltninger-vgnistproducerende-vaerktoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-fraesning-2d-paa-cad-filer

Jern, metal og auto

CNC drejning, 1-sidet bearbejdning AMU

48912

5

Jern, metal og auto

CNC drejning, klargøring og
maskinbetjening

AMU

48753

5

Jern, metal og auto

CNC drejning, programmering m
cyklus/dialog

AMU

47452

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-drejning-1sidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-drejningklargoering-og-maskinbetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programmeringmed-cyklusdialog

Webudvikling med HTML, CSS og JavaScript
og en indtroduktion til objektorienteret
programmering

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Jern, metal og auto

CNC fræsning, 1-sidet
bearbejdning

AMU

48925

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning, klargøring og
maskinbetjening

AMU

48913

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning, programmering og AMU
opstilling, 2-sidet

47415

5

Jern, metal og auto

Dækrep. og monteringstek. på
person- og varevogne

AMU

40632

1

Jern, metal og auto

Gassvejsning af stumpsømme - rør AMU
proces 311

44725

5

Jern, metal og auto

Gassvejsning proces 311

AMU

44724

5

Jern, metal og auto

Grundlæggende bearbejdning før AMU
og efter svejsning

48755

5

Jern, metal og auto

Grundlæggende CAD

AMU

48926

10

Jern, metal og auto

Grundlæggende maskintegning

AMU

48927

3

Jern, metal og auto

HF modtageteknik og måleteknik

AMU

45037

5

Jern, metal og auto

Hjulafbalancering og kosmetisk
optimering

AMU

42812

1

Jern, metal og auto

Hydraulik og fejlfinding/ diagram, AMU
fejlfinding A

49418

5

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesning-1sidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesningklargoering-og-maskinbetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-programmeringog-opstilling-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraade
t/daekrep-og-monteringstek-paa-person-ogvarevogne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-proces311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/gassvejsnning-proces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/grundlaeggende-bearbejdning-foer-og-eftersvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/grundlaeggendecad
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/grundlaeggendemaskintegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/hf-modtageteknikog-maaleteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraade
t/hjulafbalancering-og-kosmetisk-optimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-3hydraulik-og-fejlfinding

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Jern, metal og auto

Klargøring af køretøjer og både
trin for trin

AMU

47594

3

Jern, metal og auto

Klargøring og kosmetisk reparation AMU

40637

5

Jern, metal og auto

Laserskæring for operatører

AMU

45875

5

Jern, metal og auto

Lean-ledelse i praksis

Akademiuddannelse

37485

30

Jern, metal og auto

Lys b svejs-stumps rør alle pos

AMU

40091

10

Jern, metal og auto

Lys b. svejs-kants plade/plade

AMU

40086

10

Jern, metal og auto

Lysbuesvejsning

AMU

44154

5

Jern, metal og auto

MAG svejsning stumpsøm rør

AMU

40096

5

Jern, metal og auto

MAG-reparationssvejsning

AMU

48740

10

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kant plade/rør pr 135

AMU

40093

10

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/plade pr
135

AMU

40092

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/plade pr
136

AMU

40098

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 AMU

40099

10

Antal ECTS

10

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraade
t/klargoering-af-koeretoejer-og-baade-trin-trin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraade
t/klargoering-og-kosmetisk-reparation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/laserskaering-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/leanledelse-i-praksis-akademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roeralle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejskants-pladeplade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/lysbuesvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejsstumps-roer-pos-pa-pc-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/reparationssvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kantspladeroer-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kantspladeplade-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejskants-pladeplade-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kantspladeroer-pr-136

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Jern, metal og auto

MAG-svejsning proces 135

AMU

44676

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps plade alle pos
pr 135

AMU

40095

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps plade pos PAPF pr 135

AMU

40094

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør alle pos pr
135

AMU

40097

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør alle pos pr
136

AMU

40103

5

Jern, metal og auto

Mindre damp og hedtvandskedler AMU
højst 120 grader

48173

5

Jern, metal og auto

Måleteknik for operatører

AMU

48923

5

Jern, metal og auto

Operatør ved CNC-styret
laserskærer

AMU

47966

5

Jern, metal og auto

Operatør ved CNC-styret
revolverstanser

AMU

46527

5

Jern, metal og auto

Operatør ved konventionel
maskindrejning

AMU

45178

5

Jern, metal og auto

Operatør ved konventionel
maskinfræsning

AMU

45177

5

Jern, metal og auto

Pers. Sikkerhed ved arbejde med
epoxy og isocyanater

AMU

43996

2

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsning-proces135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumpsplade-pos-pa-pf-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejsstumps-plade-pos-pa-pf-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roeralle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roeralle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/varmetekniskomraade-fyrede-anlaeg/mindre-damp-oghedtvandskedler-hoejst-120-grader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/metrologi-i-metalindustrien/maaleteknikoperatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/pladebearbejdende-metalindustri/operatoerved-cnc-styret-laserskaerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/pladebearbejdende-metalindustri/operatoerved-cnc-styret-revolverstanser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/operatoer-vedkonventionel-maskindrejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/spaantagende-metalindustri/operatoer-vedkonventionel-maskinfraesning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/overfladebehandling-3

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Jern, metal og auto

PLC fejlfinding, Fejlfinding D (ÅV)

AMU

49424

5

Jern, metal og auto

PLC introduktion, automatiske
maskiner og anlæg (ÅV)

AMU

44637

5

Jern, metal og auto

PLC montage og fejlfinding,
Fejlfinding C (ÅV)

AMU

49422

5

Jern, metal og auto

PLC programmering af
kombinatoriske styringer (ÅV)

AMU

44638

5

Jern, metal og auto

PLC programmering af sekventielle AMU
styringer (ÅV)

44639

5

Jern, metal og auto

PLC programmering, styring med
analoge signaler (ÅV)

AMU

44641

5

Jern, metal og auto

PLC styring, følere og motorer,
Fejlfinding C (ÅV)

AMU

49421

5

Jern, metal og auto

PLC styring, idriftsætning,
Fejlfinding D (ÅV)

AMU

49423

5

Jern, metal og auto

Recertifisering af stuk, muffe og
elektrodesvejsmimg

AMU

42857

3

Jern, metal og auto

Rep/vedligehold
procesfødevareanlæg

AMU

49090

5

Jern, metal og auto

Rep/vedligehold på
procesfødevare anlæg 1

AMU

49087

4

Jern, metal og auto

Rep/vedligehold på
procesfødevare hjælpeanlæg 2

AMU

49088

5

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-4-2-plcog-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/plc-introduktionautomatiske-maskiner-og-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-3-2-plcmontage-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/plc-programmering-afkombinatoriske-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/plc-programmering-afsekventielle-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/plc-programmeringstyringer-med-analoge-signaler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-3-1-plcfoelere-og-vision
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-4-1idriftsaetning-plc-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/plastsvejsning/recert-af-stuk-muffe-ogelektrosvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/repvedligeholdprocesfoedevareanlaeg-mejeriproces
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/repvedligehold-paaprocesfoedevare-anlaeg-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/repvedligehold-paaprocesfoedevareanlaeg-hygiejne

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 28. marts 2020

Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Jern, metal og auto

Rep/vedligehold på
procesfødevareanlæg hygiejne

AMU

49089

5

Jern, metal og auto

Store dampkedler højst 120 grader AMU

47915

10

Jern, metal og auto

Store dampkedler over 120 grader AMU

48172

15

Jern, metal og auto

Stul, muffe og elektrodesvejsning

AMU

43697

5

Jern, metal og auto

Svejseteknisk introduktion (F/I)

AMU

48595

8

Jern, metal og auto

TIG svejsning

AMU

44451

5

Jern, metal og auto

TIG svejsning stumpsøm plade

AMU

40105

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-kants rustfri plade/rør

AMU

40108

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-kants uleg plade/rør

AMU

40104

5

Jern, metal og auto

TIG-svejsning , rustfrit stål
kantsømme pl/pl, PF

AMU

47461

5

Jern, metal og auto

TIG-svejsning u/lavt legeret

AMU

47460

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps svær rustfri rør
alle pos

AMU

40114

5

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/repvedligehold-paaprocesfoedevare-hjaelpeanlaeg-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/varmetekniskomraade-fyrede-anlaeg/store-dampkedler-hoejst120-grader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/varmetekniskomraade-fyrede-anlaeg/store-dampkedler-over-120grader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/plastsvejsning/stuk-muffe-og-elektrosvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/svejseteknisk-introduktion-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsstumps-uleg-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-kants-rustfripladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejskants-uleg-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-rustfrit-staal-kantsoemme-plpl-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-ulavt-legeret-plpl-kantsoemme-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-svaerrustfri-roer-alle-pos

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør
alle pos

AMU

40112

6

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør
pos PA-PC

AMU

47286

4

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos AMU

40107

10

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA- AMU
PC

47137

5

Jern, metal og auto

Tilstandsbaseret vedligehold

AMU

44663

5

Jern, metal og auto

Udbedring og mindre skader med AMU
lakstift på autolak

47596

2

Jern, metal og auto

Vurdering af autoskader

AMU

47605

1

Kontor, administration, regnskab og finans

Anvendelse af periodisk beregning AMU
og registrering

47382

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Bilagsbehandling med
efterfølgende kasserapport

AMU

47381

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Billedredigering i medarbejderens AMU
jobfunktion

45859

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Brug af PC på arbejdspladsen

AMU

45565

3

Kontor, administration, regnskab og finans

Daglig registrering i et
økonomisystem

AMU

45969

2

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-tyndrustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsstumps-tynd-rustfri-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-ulegroer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsstumps-uleg-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/tilstandsbaseretvedligehold-automatiske-maskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraade
t/udbedring-af-mindre-skader-med-lakstift-paaautolak
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/karrosseritekniskeomraade/vurdering-af-autoskader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-og-forretningsservice/anvendelseaf-periodisk-beregning-og-registrering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-ogforretningsservice/bilagsbehandling-medefterfoelgende-kasserapport
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/billedredigering-i-medarbejderens-jobfunktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/brug-af-pc-paa-arbejdspladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-og-forretningsservice/dagligregistrering-i-et-oekonomistyringsprogram

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Kontor, administration, regnskab og finans

Debitorstyring

AMU

45964

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Design og automatisering af
regneark

AMU

44346

2

Kontor, administration, regnskab og finans

DeskTop Publishing i
virksomheden

AMU

44361

3

Kontor, administration, regnskab og finans

Dialog og samarbejde i den
offentlige forvaltning

AMU

44723

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Erhvervsret

Akademiuddannelse

37384

30

Kontor, administration, regnskab og finans
Kontor, administration, regnskab og finans

Erhvervsret (HD1)
ERP Intro - SAP Introkursus

Diplomuddannelse
Private/Særlige forløb

Kontor, administration, regnskab og finans

God forvaltningsskik og
administrativ praksis

AMU

45352

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Håndtering af personoplysninger

AMU

48653

3

Kontor, administration, regnskab og finans

Indrivelsesret

Akademiuddannelse

37380

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Integration af data mellem adm. IT- AMU
systemer

45782

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Jobrelateret brug af styresystemer AMU
på pc Windows 10

44371

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Kontering af køb, salg, drift af biler AMU
og ejendom

45960

2

30

Antal ECTS

10

5

10

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-ogforretningsservice/debitorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/design-og-automatisering-af-regneark
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/desktop-publishing-i-virksomheden
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/dialog-og-samarbejde-i-denoffentlige-forvaltning
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-ogafgifter/erhvervsret-akademiuddannelsen-i-skatterog-afgifter
https://www.ug.dk/hold/hd12020
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/god-forvaltningsskik-ogadministrativ-praksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/offentlig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-ogafgifter/inddrivelsesret-akademiuddannelsen-iskatter-og-afgifter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/integration-af-datamellem-adm-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/jobrelateret-brug-af-styresystemer-paa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-og-forretningsservice/konteringaf-koeb-salg-drift-af-biler-og-ejendom

Kort beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Antal ECTS

Link

Kontor, administration, regnskab og finans

Kontoplaner og virksomhedens
rapporteringsbehov

AMU

45962

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-og-forretningsservice/kontoplanerog-virksomhedens-rapporteringsbehov

Kontor, administration, regnskab og finans

Kvalitetsudvikling af administrative AMU
arbejdsgange

49240

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Lønberegning og lønrapportering

AMU

40013

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Moms- og afgiftsret

Akademiuddannelse

37379

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Oprette brugerflader og udskrifter AMU
i database

44340

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/kvalitetsudvikling-afadministrative-arbejdsgange
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-ogforretningsservice/loenberegning-ogloenrapportering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-ogafgifter/moms-og-afgiftsret-akademiuddannelsen-iskatter-og-afgifter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/oprette-brugerflader-og-udskrifter-i-database

Kontor, administration, regnskab og finans

Oprettelse af database til jobbrug AMU

44337

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Opstilling og analyse af
årsregnskabet

AMU

45972

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Opstillinger og layout i tekst

AMU

47215

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Personalejura

Akademiuddannelse

37456

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Personalejura i lønberegning

AMU

40012

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Placering af resultat- og
balancekonti

AMU

45965

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Referat- og notatteknik

AMU

47298

2

10

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/oprettelse-af-database-til-jobbrug
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-og-forretningsservice/opstilling-oganalyse-af-aarsregnskabet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/opstillinger-og-layout-i-tekst
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/ledelse/akademiuddannelsen-ihr/personalejura-akademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-ogforretningsservice/personalejura-i-loenberegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-og-forretningsservice/placering-afresultat-og-balancekonti
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/referat-og-notatteknik

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Antal ECTS

Link

Kontor, administration, regnskab og finans

Registreringsmetoder ved
virksomhedens drift

AMU

45967

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Regneark til økonomistyring

Akademiuddannelse

37526

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Regnskab og bogføring inkl.
Private/særlige forløb
Dynamics NAV, Office 365 og Excel

Kontor, administration, regnskab og finans

Regnskabsafstemninger ifm.
årsafslutningen

AMU

40007

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Skatteret

Akademiuddannelse

37378

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Skriftlig kommunikation og
sprogbrug

AMU

47299

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Toldret

Akademiuddannelse

37381

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Udarbejdelse og afstemninger af
lønsedler

AMU

47379

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Videooptagelse i medarbejderens AMU
jobfunktion

45909

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Videoredigering i medarbejderns
jobfunktion

AMU

45855

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/videoredigering-i-medarbejderens-jobfunktion

Kontor, administration, regnskab og finans

Virksomhedskommunikation med AMU
e-mail

46486

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/virksomhedskommunika
tion-med-e-mail

10

30

10

10

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-ogforretningsservice/registreringsmetoder-vedvirksomhedens-drift
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring/regneark-til-oekonomistyringakademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Erfaring, kompetencer inden for økonomiske
problemstillinger, værktøjer, regnskab og
liste/
økonomistyringhttps://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-ogforretningsservice/regnskabsafstemninger-ifmaarsafslutningen
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-ogafgifter/skatteret-akademiuddannelsen-i-skatter-ogafgifter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/skriftlig-kommunikationsprog-og-sprogbrug
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-ogafgifter/toldret-akademiuddannelsen-i-skatter-ogafgifter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-ogforretningsservice/udarbejdelse-og-afstemning-afloensedler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/videooptagelse-i-medarbejderens-jobfunktion

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2020
Bemærk, at kursur kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 28. marts 2020

Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Kontor, administration, regnskab og finans

Økonomi og styring

Akademiuddannelse

37550

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Økonomiske styring af lageret

AMU

45958

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Økonomistyring i praksis

Akademiuddannelse

37396

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Årsafslutning af bogholderiet

AMU

40008

2

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anlæg i beton-, natursten og træ

AMU

42384

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anlæg i betonsten, buede linier

AMU

42307

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anlæg i natursten, træ og vand

AMU

42385

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anvendelse af motorsav 1

AMU

44364

5

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anvendelse af stauder i grønne
anlæg

AMU

44615

5

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Basiskursus for anlægsgartnere

AMU

47690

20

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Begravelsesbinderi og
vareeksponering

AMU

45227

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Beskæring 1

AMU

49432

5

Antal ECTS
10

10

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-ogforretningsservice/oekonomiske-styring-af-lageret
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring/oekonomistyring-i-praksisakademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/viden-ogforretningsservice/aarsafslutning-af-bogholderiet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-ibeton-natursten-og-trae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-ibetonsten-buede-linier
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-inatursten-trae-og-vand
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-ognaturforvaltning-og-naturformidling/anvendelse-afmotorsav-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anvendelseaf-stauder-i-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/basiskursusanlaegsgartnere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartnerihavecenter-og-planteskole/begravelsesbinderi-ogvareeksponering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/beskaering-1

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Antal ECTS

Link

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Beskæring 2

AMU

48063

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/beskaering-2

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Betjening og vedligeholdelse af
mindre gartnermask

AMU

42302

10

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Blomsterbinding, buketter og
dekorationer

AMU

45228

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Brandforanstaltning ved
ukrudtsbrænding

AMU

40824

1

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Design af grønne anlæg

AMU

44272

10

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Etablering af regnbede

AMU

47644

5

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Grundlæggende anlægsteknik

AMU

47803

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

AMU

48170

2

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Kirkegårdsanlæg, etablering og
pleje

AMU

47882

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Miljø og biologiske forhold i
grønne anlæg

AMU

47691

5

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Plantebeskyttelse i gartneri,
sprøjtecertifikat

AMU

42389

10

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Planteliv, økologi og miljølære

AMU

45728

15

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/betjening-ogvedligeholdelse-af-mindre-gartnermask
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartnerihavecenter-og-planteskole/blomsterbindingbuketter-og-dekorationer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/brandforanstaltning-ved-ukrudtsbraending
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/design-afgroenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/etablering-afregnbede
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/grundlaeggende-anlaegsteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-ognaturforvaltning-og-naturformidling/haand-ogrygsproejtecertifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/kirkegaardsanlaeg-etablering-og-pleje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/miljoe-ogbiologiske-forhold-i-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartnerihavecenter-og-planteskole/plantebeskyttelse-igartneri-sproejtecertifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartnerihavecenter-og-planteskole/planteliv-oekologi-ogmiljoelaere
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Plantevækst og etablering af
grønne anlæg

AMU

42316

15

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plantevaekstog-etablering-af-groenne-anlaeg

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere AMU
og pleje

44597

5

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Plænegræs, vækstforhold og
gødning

AMU

44596

5

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Træer og buske om sommeren

AMU

42395

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Træer og buske om vinteren, besk. AMU
og plejep.

42305

20

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Ukrudtbekæmpelse uden kemi

AMU

46661

5

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Arbejdsmiljø og 1 hjælp ved
rengøringsarbejdet

AMU

49366

4

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Daglig erhvervsrengøring

AMU

49326

10

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Daglig erhvervsrengøring F/I

AMU

49347

20

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Ergonomi ved rengøringsarbejdet AMU

49367

2

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Fagunderstøttende dansk som
andetsprog for F/I

AMU

40137

10

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Grundlæggende
rengøringshygiejne

AMU

49349

1

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Hygiejne på skoler og institioner

AMU

49353

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraesukrudt-skadevoldere-og-pleje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraesvaekstforhold-og-goedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeer-ogbuske-om-sommeren
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeer-ogbuske-om-vinteren-besk-og-plejep
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/ukrudtbekaempelse-uden-kemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/arbejdsmiljoe-og-foerstehjaelp-vedrengoeringsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/daglig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/daglig-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/ergonomi-ved-rengoeringsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/fagunderstoettende-dansk-somandetsprog-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/grundlaeggende-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/hygiejne-paa-skoler-0

Antal ECTS

Link

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Konflikthåndtering

AMU

46493

3

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Materialekendskab og
rengøringskemi

AMU

49350

3

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Optimering af rengøringsmetoder AMU
og arbejdsgange

49389

2

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Personlig planlægning af
rengøringsarbejdet

AMU

49355

2

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøring i fødevarevirksomheder AMU

49392

2

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøringsudstyr og -metoder

AMU

49352

4

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Service i rengøringsarbejdet

AMU

49368

2

Salg, indkøb og markedsføring

Brugervenlighed og grafisk design Akademiuddannelse

37542

30

10

Salg, indkøb og markedsføring

Digital markedsføring

Akademiuddannelse

37607

30

10

Salg, indkøb og markedsføring

Effektiv anvendelse af e-mail- og
kalendersystemer

AMU

40749

1

Salg, indkøb og markedsføring

E-handel

Akademiuddannelse

37608

30

Salg, indkøb og markedsføring

Fastlæggelse af mål ved personligt AMU
salg

43179

2

Salg, indkøb og markedsføring

Indskrivning og formatering af
mindre tekster

47217

2

AMU

Antal ECTS

10

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-metro-og-letbane/konflikthaandtering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/materialekendskab-og-rengoeringskemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/optimering-af-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/personlig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/rengoering-i-foedevarevirksomheder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/rengoeringsudstyr-og-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/service-i-0
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/brugervenlighed-og-grafiskdesign-akademiuddannelsen-iinformationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-ogmarkedsfoering/digital-markedsfoeringakademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/effektiv-anvendelse-af-email-og-kalendersystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-internationalhandel-og-markedsfoering/e-handelakademiuddannelsen-i-international-handel-ogmarkedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/detailhandel/fastlaeggelse-af-maal-vedpersonligt-salg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/indskrivning-og-formatering-af-mindre-tekster

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Antal ECTS

Salg, indkøb og markedsføring

Jobrelateret fremmedsprog med
basalt ordforråd

AMU

44979

5

Salg, indkøb og markedsføring

Kommunikation i praksis

Akademiuddannelse

37477

30

Salg, indkøb og markedsføring

Konflikthåndtering for
salgsmedarbejderen

AMU

45389

1

Salg, indkøb og markedsføring

Kundeservice i detailhandelen

AMU

45350

2

Salg, indkøb og markedsføring

Kvalitet og kundeservice i
kundekontaktfunktioner

AMU

47247

1

Salg, indkøb og markedsføring

Markedsføring på det
professionelle marked (HD2)

Diplomuddannelse

5

Salg, indkøb og markedsføring

Markedsføring på
forbrugermarkedet (HD2)

Diplomuddannelse

5

Salg, indkøb og markedsføring

Markedskommunikation (HD2)

Diplomuddannelse

5

Salg, indkøb og markedsføring

Mersalg i butikken

AMU

46128

2

Salg, indkøb og markedsføring

Online kundeservice og rådgivning AMU

47189

2

Salg, indkøb og markedsføring

Oplevelsesøkonomi

Akademiuddannelse

5928

30

Salg, indkøb og markedsføring

Præsentation af tal i regneark

AMU

40750

1

Salg, indkøb og markedsføring

Præsentationsteknik i
administrative funktioner

AMU

44396

3

10

10

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/jobrelateret-fremmedsprog-medbasalt-ordforraad
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-ikommunikation-og-formidling/kommunikation-ipraksis-akademiuddannelsen-i-kommunikation-ogformidling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/detailhandel/konflikthaandteringsalgsmedarbejderen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/detailhandel/kundeservice-idetailhandelen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/kvalitet-og-kundeservicei-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelse
r/oekonomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd2-del-marketing-management
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelse
r/oekonomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd2-del-marketing-management
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelse
r/oekonomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd2-del-marketing-management
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/detailhandel/mersalg-i-butikken
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/handel-og-logistik/online-kundeserviceog-raadgivning
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-ioplevelsesoekonomi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/praesentation-af-tal-iregneark
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/praesentationsteknik-iadministrative-funktioner

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Salg, indkøb og markedsføring

Reklamationshåndtering

AMU

44478

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/detailhandel/reklamationshaandtering

Salg, indkøb og markedsføring

Salgsplanlægning i Detailhandlen

AMU

40331

1

Salg, indkøb og markedsføring

Salgspykologi og grundlæggende
salg

Akademiuddannelse

37610

30

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/detailhandel/salgsplanlaegning-idetailhandlen
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-ogmarkedsfoering/salgspsykologi-og-grundlaeggendesalg-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering

Salg, indkøb og markedsføring

Salgsteknik for salgs- og
servicemedarbejdere

AMU

40003

2

Salg, indkøb og markedsføring

Samarbejde i grupper

AMU

45983

2

Salg, indkøb og markedsføring

Samtalestyring i
kundekontaktfunktioner

AMU

47250

2

Salg, indkøb og markedsføring

Service

Akademiuddannelse

37748

15

5

Salg, indkøb og markedsføring

Sociale medier

Akademiuddannelse

37579

30

10

Salg, indkøb og markedsføring

Søgemaskineoptimering

Akademiuddannelse

37955

30

5

Salg, indkøb og markedsføring

Søgemaskiner, markedsføring og
annoncering

Akademiuddannelse

37959

30

5

Salg, indkøb og markedsføring

Tekster på papir - formulering og
opbygning

AMU

47300

2

Salg, indkøb og markedsføring

Visuel Koordinator (online
marketing inkl. Googlecertificeringer)

Private/Særlige forløb

15

Antal ECTS

10

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/detailhandel/salgsteknik-salgs-ogservicemedarbejdere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloge
t/samarbejde-i-grupper-i-virksomheden
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/samtalestyring-ikundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-ogmarkedsfoering/service-akademiuddannelsen-i-salgog-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-ikommunikation-og-formidling/sociale-medierakademiuddannelsen-i-kommunikation-ogformidling
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-ogmarkedsfoering/soegemaskineoptimeringakademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-ogmarkedsfoering/soegemaskiner-markedsfoering-ogannoncering-akademiuddannelsen-i-salg-ogmarkedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikatio
nogledelse/administration/tekster-paa-papirformulering-og-opbygning
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Content Management System, CMS, Google
Analytics. SEO.
liste/
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Antal ECTS

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik AMU
og adfærd

40606

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

De almindeligst forekommende
sygdomme hos ældre

AMU

42677

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Demens

Akademiuddannelse

37880

70

10

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Demens

Diplomuddannelse

30

10

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Det meningsfulde liv - mennesker AMU
med demens

49241

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Ergonomi inden for faglærte og
ufaglærte job

AMU

40392

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Innovativ praksis

Akademiuddannelse

37889

70

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Kliniske opgaver i almen praksis

AMU

48093

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Kognitiv misbrugsbehandling

Private/Særlige forløb

12

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Kostvejlederuddannelse

Private/Særlige forløb

30

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Kvalitetsudvikling og
dokumentation

Akademiuddannelse

37527

70

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Medvirken til Rehabilitering

AMU

40126

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Medvirken ved
medicinadministration

AMU

49489

3

10

10

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/arbejdsmiljoe-i-sosu-arbejdet-etik-ogadfaerd
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/de-almindeligst-forekommendesygdomme-hos-aeldre
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-isundhedspraksis
https://www.via.dk/efter-ogvidereuddannelse/uddannelsestilbud/moduler/dem
ens-1-demens-omsorg-og-aktivitet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/det-meningsfulde-liv-mennesker-meddemens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/ergonomi-inden-faglaerte-ogufaglaerte-job
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-isundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/sundheds-og-sygeplejeopgaver-isygehusvaesenet/kliniske-opgaver-i-almen-praksis
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Viden om den kognitive misbrugsmodel,
liste/
praktiske anvendelse af forskellige metoder
og dobbeltdiagnose.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- E-Learningsbaseret og afsluttes med
liste/
kompetencegivende prøve
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-isundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/medvirken-til-rehabilitering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykiskhandicap/medvirken-ved-medicinadministration
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Antal ECTS

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Mentalisering i omsorgs- og
relationsarbejde

AMU

48670

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Multikompleksitet i social og
sundhedsfaglig praksis

Akademiuddannelse

37884

70

10

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Neuropædagogik

Diplomuddannelse

30

10

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Neuropædagogik som redskab i
pædagogisk arbejde

AMU

44859

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Opsporing og omsorg ved dysfagi

AMU

47683

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Organisation og psykologi

Akademiuddannelse

37548

30

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Personer med demens,
sygdomskendskab

AMU

42673

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Personlig træner

Private/Særlige forløb

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Praktisk hjælp til ældre

AMU

42690

15

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Professionel praksis

Akademiuddannelse

3259

70

10

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Pædagogik og kommunikation

Akademiuddannelse

37528

70

10

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Rehabilitering som arbejdsform

AMU

40125

2

10

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykiskhandicap/mentalisering-i-omsorgs-ogrelationsarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-isundhedspraksis
https://www.ucn.dk/kurser-ogvidereuddannelser/uddannelse-forledige/neurop%C3%A6dagogik-vuu
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/neuropaedagogik-som-redskab-i-paedagogiskarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/opsporing-og-omsorg-ved-dysfagi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/personer-med-demenssygdomskendskab
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- E-Learning og kursus. Uddannelsen giver
liste/
grundig indføring for at kunne vejlede,
rådgive, undervise som personlig træner.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/praktisk-hjaelp-til-aeldre
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-isundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-isundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/rehabilitering-som-arbejdsform
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Samenhængende forløb

Akademiuddannelse

3262

70

10

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Socialpædagogik og psykiatri

Akademiuddannelse

37885

70

10

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sårbehandling,
behandlingskrævende sår

AMU

43461

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sårpleje

Private/Særlige forløb

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Visitatoruddannelse

Private/Særlige forløb

9

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Øre- og afspændingsakupunktur

Private/Særlige forløb

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

ADR Grund- og
AMU
Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

47696

5,4

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

ADR Grundkursus - Vejtransp. af
farl. gods i emb.

AMU

46905

3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus +
Tank + Klasse 1

AMU

47716

3,3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Ajourføring af rutebuschauffører

AMU

48617

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Ajourføring for stykgods- og
distributionschauffører

AMU

48611

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Befordring af fysisk handicappede AMU
passagerer

48105

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Befordring af handicappede i
ordinær rutetrafik

AMU

40883

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Befordring af sygdoms- og
alderssvækkede pas.

AMU

48104

2

Antal ECTS

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-isundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-isundhedspraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/saarbehandlingbehandlingskraevende-saar
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Digital læringsserie i sårbehandling
liste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Grunduddannelse til at varetage arbejde
som visitator og myndighedsrådgiver
liste/
indenfor ældre-, sundheds- og
socialområdet.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- E- Learningsbaseret og 1 kursusdag m.
praktisk træning.
liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/adr-grund-og-specialiseringskursus-tank-kl-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/grundkompete
nce-chauffoer-gods/adr-grundkursus-vejtransp-affarl-gods-i-emb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/adr-repetition-grundkursus-tank-klasse-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil/ajourfoeringrutebuschauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/grundkompete
nce-chauffoer-gods/ajourfoering-stykgods-ogdistributionschauffoer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/specialbefordri
ng-af-personer-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/specialbefordri
ng-af-personer-0
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Antal ECTS

Link

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Direkte prøve gaffeltruckcertifikat AMU
A eller B

47890

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Efterudfdannelse for
varebilschauffører

AMU

48851

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Enhedslaster

AMU

45077

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

EU-Efteruddannelse for
buschauffører -obl.del

AMU

48616

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

EU-Efteruddannelse for
godschauffører - oblig.del

AMU

48660

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Gaffeltruck B

AMU

47592

7

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/gaffeltruck-certifikatkursus-b-7-dage

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Godstransport med lastbil

AMU

47854

30

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Godstransport med lastbil samt
grundl. kval.uddan.

AMU

47857

50

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Grundlæggende kvalifikation for
varebilschauffør

AMU

48850

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/godstransport-med-lastbil
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/godstransport-med-lastbil-samt-grundlkvaluddan
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/grundlaeggende-kvalifikation-varebilschauffoer

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Intensiv grundlæggende
kval.uddannelse - lastbil

AMU

47855

20

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/intensiv-grundlaeggende-kvaluddannelse-lastbil

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Introduktion til offentlig
servicetrafik

AMU

47874

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kranbasis, suppleret med samløft AMU
med kraner

48586

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kundebetjening - lager

45078

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannel
ser/betjening-af-travers-portalkran-ogriggerudstyr/kranbasis-suppleret-med-samloeftmed-kraner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/kundebetjening-lager

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/direkte-proeve-gaffeltruckcertifikat-ellerb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/efteruddannelse-varebilschauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/enhedslaster
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil/eu-efteruddannelsebuschauffoerer-obl-del
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/eu-efteruddannelse-godschauffoerer-obligdel

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kvalifikation til persontransport i
mindre køretøj

AMU

48652

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Køreteknik for erhvervschauffører - AMU
ajourføring

48466

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Køreteknik for erhvervschauffører AMU
trin 1

48465

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kørsel med modulvogntog

AMU

40457

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kørsel med vogntog, kategori C/E AMU

45114

20

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerindretning og lagerarbejde

AMU

45074

3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerstyring med it

AMU

46939

3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerstyring med IT - udvidede
funktioner

AMU

44759

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerstyring med ITgrundlæggende funktioner

AMU

47894

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerøkonomi

AMU

40967

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lastsikring og stuvning af gods

AMU

45310

3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Logistik

Akademiuddannelse

37013

30

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Logistik og samarbejde

AMU

45097

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Manuel lagerstyring

AMU

46894

2

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-mindre-koeretoejer/kvalifikation-tilpersontransport-i-mindre-koeretoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/koereteknik-erhvervschauffoerer-ajourfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/koereteknik-erhvervschauffoerer-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/koersel-med-modulvogntog
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/koersel-med-vogntog-kategori-ce
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/lagerindretning-og-lagerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/lagerstyring-med-it
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/lagerstyring-med-it-udvidede-funktioner

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/lagerstyring-med-it-grundlaeggendefunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/lageroekonomi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/lastsikring-og-stuvning-af-gods
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-internationaltransport-og-logistik/logistik-akademiuddannelsen-iinternational-transport-og-logistik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/logistik-og-samarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/manuel-lagerstyring
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Mobile kraner >30 tonsmeter

AMU

48646

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Mobile kraner >8-30 tm_med
integreret kranbasis

AMU

48644

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Modulvogntog sammenkobling og AMU
regler

48183

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Opbevaring og forsendelse af
farligt gods

AMU

46946

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Personbefordring med bus

AMU

40531

30

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Personbefordring med bus ordinær kvalifikation

AMU

42411

50

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Sikkerhedsuddannelse ved farligt
gods

AMU

45259

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Supply Chain Management

Akademiuddannelse

37581

30

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Time-, sags- og ressourcestyring

AMU

32895

3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Trailerkørekort (BE)

Private/særlige forløb

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Udvidelse kran D til Mob. kraner > AMU
30 tonsmeter

48672

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Uhelds forebyggelse for
erhvervschauffører

AMU

40065

1

Vagt, sikkerhed og overvågning

Dørmandsuddannelsen - grundlag AMU
for autorisation

40078

8

Antal ECTS

Link

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/mo
bile-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/mobilekraner/mobile-kraner-8-30-tmmed-integreretkranbasis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/modulvogntog-sammenkobling-og-regler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/opbevaring-og-forsendelse-af-farligtgods
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil/personbefordring-medbus
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil/personbefordring-medbus-ordinaer-kvalifikation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/sikkerhedsuddannelse-ved-farligt-gods
10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannel
ser/merkantil/akademiuddannelsen-i-internationaltransport-og-logistik/supply-chain-managementakademiuddannelsen-i-international-transport-oglogistik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/time-sags-og-ressourcestyring
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv- Trailerkørekort til personbil
liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/udv
idelse-kran-d-til-mob-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspo
rt/uheldforebyggelse-erhvervschauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-ogservice/doermandsuddannelsen-grundlagautorisation
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Erhvervsgruppe

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode / Varighed Type uddannelse
Kursusnavn / Kursustitel
modulnr.
dage
Ect.)

Vagt, sikkerhed og overvågning

Grundlæggende Vagt

AMU

48723

30

Antal ECTS

Link
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/vagtservice/grun
dlaeggende-vagt-1

Kort beskrivelse af kurset

