Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

AMU
AMU

45542

3

AMU

49196

2

https://www.ug.dk/search/49196

Bygge og anlæg

Affaldshåndtering og sortering på
byggepladsen
Anvendelse af bygge- og
anlægstegninger
Anvendelse af hånd- og
maskinværktøj i byggeriet
Arbejde på eller nær spænding

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47464

AMU

48080

0,5

Bygge og anlæg

Arbejdsplatforme, flytning

AMU

40539

2

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Armeret hånd- og maskinpuds
Automatiske anlæg 1-2,
pneumatik og fejlfinding

AMU
AMU

49244
49417

2
5

Bygge og anlæg

Automatiske anlæg 1-3, hydraulik AMU
og fejlfinding

49418

5

Bygge og anlæg

Automatiske anlæg, basis
automation

AMU

48117

5

Bygge og anlæg

Beregning af isoleringstykkelser

AMU

44434

2

Bygge og anlæg

Beton- blanding og udstøbning

AMU

49076

5

Bygge og anlæg

Brandforanstaltning ved varmt
arbejde

AMU

45140

Bygge og anlæg

Brandforanstaltninger ved
gnistproducerende værktøj

AMU

45141

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-elinstallationer/arbejde-paa-eller-naer-spaending-introduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/arbejdsplatforme-flytning
https://www.ug.dk/search/49244
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-1-2-pneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-1-3-hydraulik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-basis-automation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/beregningaf-isoleringstykkelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/beton-og-montagebyggeri/betonblanding-og-udstoebning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpapmembraner-og-folier/brandforanstaltninger-vedtagdaekkerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/brandforanstaltninger-v-gnistproducerende-vaerktoej

Bygge og anlæg

Byggepladslogistik

AMU

43749

2

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

3

Link

https://www.ug.dk/search/47464
0

0

https://www.ug.dk/search/45542

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-ibygge-anlaeg/byggepladslogistik

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
48973

Varighed,
dage

AMU

48965

3

AMU

40340

3

Bygge og anlæg

Drikkevandsinstallatoner, kvalitet, AMU
hygiejne

48951

3

Bygge og anlæg

Evakuering og redning i højden

AMU

40164

2

Bygge og anlæg

Faldsikring

AMU

44465

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Farlige stoffer i byggebranchen
Fjernvarme, recertificering,
mindre ejendomme

AMU
AMU

47338
48901

1
3

Bygge og anlæg

Fjernvarmeanlæg, certifikat,
mindre ejendomme

AMU

48899

7

Bygge og anlæg

Fokus på kvalitet i bygge- og
anlægsbranchen

AMU

40899

2

Bygge og anlæg

Forskalling - intro til traditionel
forskalling

AMU

49079

10

Bygge og anlæg

Fuger - udfyldning med
acrylfugemasse

AMU

40356

0,5

Bygge og anlæg

Fuger, fugning ved vinduer og
døre

AMU

40163

3

Bygge og anlæg

Bygningsreglement, konstruktion, AMU
fugt, brand, klima, energi

Bygge og anlæg

Bæredygtigt byggeri - cirkulær
økonomi
CAD – 2D på byggepladsen

Bygge og anlæg

Antal
ECTS

1

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-1
0

0

https://www.ug.dk/search/48965
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-ibygge-anlaeg/cad-2d-paa-byggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-ogvedvarende-energiloesninger/drikkevandsinstallationer-kvalitetog-hygiejne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/stillads-evakuering-ogredning-i-hoejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/anvendelse-affaldsikringsudstyr
https://www.ug.dk/search/45893
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-ogvedvarende-energiloesninger/fjernvarme-recertificering-mindreejendomme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-ogvedvarende-energiloesninger/fjernvarmeanlaeg-certifikatmindre-ejendomme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-ibygge-anlaeg/fokus-paa-kvalitet-i-bygge-og-anlaegsbranchen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/beton-og-montagebyggeri/forskallingintro-til-traditionel-forskalling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/fuger-udfyldning-med-acrylfugemasse
https://www.ug.dk/search/40163
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Erhvervsgruppe

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg
Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel
Fugning, personlig sikkerhed ved
fugning
Gaffeltruck certifikat B
GWO Basic Safety Training
genopfriskning
GWO Working at heights højderedning incl. manual
handling
GWO Working at heights
genopfriskning - højderedning
incl. manual handling
GWO-basic-safety-training.aspx

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
45588

Varighed,
dage
1

https://www.ug.dk/search/45588

47592

7
3,5

https://www.ug.dk/search/47592
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

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

Private/særlige
forløb

1

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

Private/særlige
forløb
AMU

5

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

48582

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/ejendomsservice/indeklima-ogventilationsanlaeg-ejendomsservice
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-elinstallationer/kabelmontage-foeringsveje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-elinstallationer/kabelmontage-kabler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-elinstallationer/kabelmontoer-overdragelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-service-ogdrift
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimatekniskemaalinger-og-komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakeringafloebsplan-smaahuse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-5
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-4

AMU
AMU
Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb

Bygge og anlæg

Indeklima, ventilationsanlæg,
ejendomsservice

Bygge og anlæg

Kabelmontage, føringsveje

AMU

48259

10

Bygge og anlæg

Kabelmontage, kabler

AMU

48260

15

Bygge og anlæg

kabelmontor, overdragelse

AMU

48262

8

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 - Afløbssystemer
formål og indretning
Kloakering - Anvendelse af
lægningsbestemmelser

AMU

49279

3

AMU

49278

2

Bygge og anlæg

Antal
ECTS

Link
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Erhvervsgruppe
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Bygge og anlæg

Kloakering - arbedjsmiljø

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
49277

Bygge og anlæg

Kloakering - Digital tegning af
afløbsplaner

AMU

49281

3

Bygge og anlæg

Kloakering - Dræning af
bygningsværker mv.

AMU

46969

1

Bygge og anlæg

Kloakering - Udførelse af
afløbsinstallationer
Kommercielle køleanlæg m/CO2
som kølemiddel     

AMU

49282

16

AMU

40035

5

Bygge og anlæg

Kommunikation og samarbejde

AMU

43748

Bygge og anlæg

AMU

47139

5

AMU

47140

2

https://www.ug.dk/search/47140

Bygge og anlæg

Køle, fryse, komfortanlæg
grundlæggende
Køle, fryse, komfortanlæg,
optimering og eftersyn
Køleisolering - Foamglas

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-digitaltegning-af-afloebsplaner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-draeningaf-bygvaerker
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-6
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/kommerciellekoeleanlaeg-med-co2-som-koelemiddel
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-ibygge-anlaeg/kommunikations-og-samarbejdsmetoder-paabyggeplads
https://www.ug.dk/search/47139

AMU

47951

3

Bygge og anlæg

Køleisolering/cellegumiplader

AMU

49062

5

Bygge og anlæg

Køleisolering/cellegumislanger

AMU

49061

4

Bygge og anlæg

Køleteknik, klargøring og
idriftsættelse

AMU

40855

3

Bygge og anlæg

Maskinanlæg, fejlfinding

AMU

49044

3

Bygge og anlæg

Nivellering

AMU

49318

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/koeleisolering-foamglas
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/koeleisoleringcellegumiplader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/koeleisoleringcellegumislanger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/koeleautomatik-ogvarmepumper/koeleteknik-klargoering-og-idriftsaettelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-autmaskiner-og-anlaeg/maskinanlaeg-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/nivellering-0

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

2

0

Link
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Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
40517

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Link

10

0

Bygge og anlæg

Opbygning og idriftsætning af køl AMU

Bygge og anlæg

AMU

42905

4

AMU

47942

2

https://www.ug.dk/search/47942

AMU

49068

5

Bygge og anlæg

PCB - Håndtering, fjernelse og
bortskaffelse
Personlig sikkerhed ved arbejde
med epoxy og isocyanater
Pladeisolering i Offshore- og
olieindustri
Pladeudfoldning - trin 1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/koeletekopbygnidriftsaettelse-af-koeleanlaeg
https://www.ug.dk/search/42905

AMU

49065

10

Bygge og anlæg

Pladeudfoldning - trin 2

AMU

49063

10

Bygge og anlæg

Pladeudfoldning - trin 3

AMU

49064

10

Bygge og anlæg

PLC programmering af PLC og
regulering: opsætning

AMU

49025

5

Bygge og anlæg

PLC sekventiel, programmering og AMU
netværk
PLC systemer, opbygning og
AMU
installationer
Projektforståelse bygge og anlæg AMU

49024

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/pladeudfoldning-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/pladeudfoldning-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniskeanlaeg/pladeudfoldning-trin-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-autmaskiner-og-anlaeg/plc-programmering-af-plc-reguleringopsaetning
https://www.ug.dk/search/49024

49023

3

https://www.ug.dk/search/49023

48980

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-2

Bygge og anlæg

Recertificering af svejsning af
rørsystemer i plas      

AMU

41983

3

Bygge og anlæg

Robotteknik, idriftsættelse

AMU

49051

4

Bygge og anlæg

Rulle- og bukkestillads

AMU

45566

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

0

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-ogvedvarende-energiloesninger/recertificering-af-svejsning-afroersystemer-i-plas
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/rulle-og-bukkestilladsopstilling-mv

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.
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Bygge og anlæg

Rørmontage, vandinstallationer,
plastrør

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47992

Bygge og anlæg

Rørmontage, vandinstallationer,
stål og kobberrør

AMU

47993

Bygge og anlæg

Samarbejde i teams

AMU

49376

Bygge og anlæg

Sikkerhed ved arbejde med
asbestholdige materialer
Sikkerhed ved bitumen- og
asfaltmaterialer

AMU

45845

1

https://www.ug.dk/search/45845

AMU

47200

2

Bygge og anlæg

Sikkerhed ved udførelse af teknisk AMU
isolering

41909

1

Bygge og anlæg

AMU

40085

1

AMU

48972

3

Bygge og anlæg

Sikkerhed ved udv. arbejde med
asbestmaterialer
Sjakbajs - kvalitetssikring og
dokumentation
Slap armering 1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpapmembraner-og-folier/tagdaekning-sikkerhed-ved-bitumen-ogasfaltmat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/sikkerhedved-udfoerelse-af-teknisk-isolering
https://www.ug.dk/search/40085

AMU

48764

5

Bygge og anlæg

Stillads - sikkerhed og anvendelse AMU

45999

1

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Storformatfliser på gulve
Svejsning af rørsystemer i plast

AMU
AMU

43146
41981

3
10

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Systemstilladser - opstilling mv.
Tagdækning - lægning af SBS
papper

AMU
AMU

44004
49340

15
5

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

9

Antal
ECTS

9

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-ogvedvarende-energiloesninger/roermontage-vandinstallationerplastroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-ogvedvarende-energiloesninger/roermontage-vandinstallationerstaal-og-kobberroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/samarbejde-i-teams

0

0
0

https://www.ug.dk/search/48972
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/beton-og-montagebyggeri/slaparmering-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/stillads-anvendelse-ogsikkerhed
https://www.ug.dk/search/43146
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-ogvedvarende-energiloesninger/svejsning-af-roersystemer-i-plast
https://www.ug.dk/search/44004
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpapmembraner-og-folier/laegning-af-sbs-tagpap

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

Bygge og anlæg

Tagdækning - svejseteknik

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
49339

Bygge og anlæg

Tagdækning, isolering og
faldopbygning

AMU

43683

5

Bygge og anlæg

Tagkonstruktion, opstilling,
afstivning, montering

AMU

49233

3

Bygge og anlæg

Tagrender, nedløb og hætter

AMU

49042

6

Bygge og anlæg

Teknisk Brandisolering ventilation og brandlukn

AMU

49067

5

Bygge og anlæg

Teknisk isolering - Lydisolering

AMU

47587

5

Bygge og anlæg

Teknisk isolering - PVC folie trin 1 AMU

49059

4

Bygge og anlæg

Teknisk isolering - PVC folie trin 2 AMU

49060

4

Bygge og anlæg

Teknisk Isolering - Termiske anlæg AMU

49066

5

Bygge og anlæg

Teknisk isolering af flader og
tanke

AMU

49057

1

Bygge og anlæg

Teknisk rør- og kanalisolering, pap AMU
og lærred

49058

3

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Teleskoplæsser certifikat
Udvendig isolering - sokkel og
kreativ udsmykning
Varmepumper m/naturlige
kølemidler                        

AMU
AMU

48671
49243

5
2

0

AMU

40036

3

0

Bygge og anlæg

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

1

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpapmembraner-og-folier/tagdaekning-isolering-og-faldopbygning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/tagkonstr-opstilling-afstivning-og-montering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/blikkenslagerarbejde/tagrendernedloeb-og-haetter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskbrandisolering-ventilation-og-brandlukn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskisolering-lydisolering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskisolering-pvc-folie-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskisolering-pvc-folie-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskisolering-termiske-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskisolering-af-flader-og-tanke
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/tekniskroer-og-kanalisolering-pap-og-laerred
https://www.ug.dk/search/48671
https://www.ug.dk/search/49243
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/varmepumper-mednaturlige-koelemidler

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

Bygge og anlæg

Varmepumpler - installation og
service

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
48892

Bygge og anlæg

Vejen som arbejdsplads Certifikat
Vejrligsforanstaltninger i byggeog anlæg

AMU

47136

2

AMU

46596

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-ibygge-anlaeg/vejrligsforanstaltninger-i-bygge-og-anlaeg

Bygge og anlæg

VENT ordning, opkvalificering

AMU

45000

4

Bygge og anlæg

Vindue, dør og skydedør montering og justering

AMU

49192

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/klimateknisk-omraade/vent-ordningopkvalificering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-0

Bygge og anlæg
Bygge og anlæg

Vægbeklædning - buet gips
Vægkonstruktion, opstilling
letbeton

AMU
AMU

40243
40361

2
1

Bygge og anlæg
Hotel, restauration køkken og kantine

Vådrumssikring
almen fødevarehygiejne

AMU
AMU

48919
45818

3
3

Hotel, restauration køkken og kantine
Hotel, restauration køkken og kantine

Almen fødevarehygiejne F/I
anretning

AMU
AMU

45902
48813

5
3

Hotel, restauration køkken og kantine

anretningsformer under en
epidemi

AMU

49783

1

Hotel, restauration køkken og kantine

Barista-, kaffe- og theoplevelser

AMU

48866

3

Hotel, restauration køkken og kantine

Brød med surdej

AMU

49448

2

Bygge og anlæg

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

4

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tekniskeinstallationerogenergi/koeleautomatik-ogvarmepumper/varmepumper-installation-og-service
https://www.ug.dk/search/47136

0

https://www.ug.dk/search/40243
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-letterematerialer/vaegkonstruktion-opstilling-af-letbeton
https://www.ug.dk/search/48919
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne
https://www.ug.dk/search/45902
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/anretning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/anretningsformer-under-en-epidemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/barista-kaffe-og-theoplevelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kagedessert-og-konfekturefremstilling/broed-med-surdej

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Hotel, restauration køkken og kantine

Brød og madbrød med fibre og
fuldkorn

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
40781

Varighed,
dage

Hotel, restauration køkken og kantine

bæredygtig madfremstilling

AMU

48816

2

Hotel, restauration køkken og kantine
Hotel, restauration køkken og kantine

Bæredygtighed i storkøkkener
Bæredygtighed på hotel &
restaurant

AMU
AMU

48771
43735

3
2

https://www.ug.dk/search/48771
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/baeredygtighed-paa-hotel-restaurant

Hotel, restauration køkken og kantine

det gode grundforråd

AMU

47519

2

Hotel, restauration køkken og kantine

Det klimavenlige køkken

AMU

43060

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/det-gode-grundforraadopbygning-og-anvendelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/det-klimavenlige-koekken

Hotel, restauration køkken og kantine

ernæringsrigtige retter trin 1

AMU

48819

2

Hotel, restauration køkken og kantine

ernæringsrigtige retter trin 2

AMU

48820

2

Hotel, restauration køkken og kantine

forarbejdning af råvaretyper

AMU

48825

2

Hotel, restauration køkken og kantine

fødevarehygiejne og
egnenkontrol

AMU

47481

4

2

Antal
ECTS

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kagedessert-og-konfekturefremstilling/broed-og-madbroed-medfibre-og-fuldkorn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtig-madfremstilling

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/ernaeringsrigtige-retter-trin1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/ernaeringsrigtige-retter-trin2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/forarbejdning-afraavaretyper
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/foedevarehygiejne-ogegenkontrol

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Hotel, restauration køkken og kantine

Gastronomen som vært

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47567

Varighed,
dage

Hotel, restauration køkken og kantine

grundlæggende brød, kager,
desserter i køkkenet trin 2

AMU

48815

4

Hotel, restauration køkken og kantine

grundlæggende
brød,kager,desserter i køkkenet
trin 1

AMU

48814

4

Hotel, restauration køkken og kantine
Hotel, restauration køkken og kantine

Grundlæggende madproduktion
grundtilberedning

AMU
AMU

47672
48837

5
3

Hotel, restauration køkken og kantine

Gårsdagens overproduktion

AMU

47308

2

Hotel, restauration køkken og kantine

45943

2

Hotel, restauration køkken og kantine

Indpakning af maden - emballage AMU
og mærkning
kalkulation i køkkenet trin 1
AMU

48822

2

Hotel, restauration køkken og kantine

kalkulation i køkkenet trin 2

AMU

48823

1

Hotel, restauration køkken og kantine

Kulturforståelse anvendt i
gæstebetjening

AMU

46862

2

Hotel, restauration køkken og kantine

Kvalitetsudvikling af måltider

AMU

48806

5

Antal
ECTS

Link

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/gastronomen-som-vaert
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/grundlaeggende-broed-kagerdesserter-i-koekkenet-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/grundlaeggende-broed-kagerdesserter-i-koekkenet-1
https://www.ug.dk/search/47672
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/grundtilberedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-tilgrupper-med-varierede-behov-ernaering/gaarsdagensoverproduktion
https://www.ug.dk/search/45943
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/kalkulation-i-koekkenet-trin1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/kalkulation-i-koekkenet-trin2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/kulturforstaaelse-anvendt-i-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-tilgrupper-med-varierede-behov-ernaering/kvalitetsudvikling-afmaaltider

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Hotel, restauration køkken og kantine

Mad til børn - sunde børn

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
48789

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Link

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-3

Hotel, restauration køkken og kantine

mad til take away

AMU

49782

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/mad-til-take-away
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-tilgrupper-med-varierede-behov-ernaering/mad-til-vegetarer-ogveganere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/madfremstilling-udenfoedevareallergi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-6
https://www.ug.dk/search/48721

Hotel, restauration køkken og kantine

Mad til vegetarer og veganere

AMU

48781

3

Hotel, restauration køkken og kantine

madfremstilling uden
fødevareallergi

AMU

48824

1

Hotel, restauration køkken og kantine

menusammensætning

AMU

48842

2

Hotel, restauration køkken og kantine

AMU

48721

1

Hotel, restauration køkken og kantine

Måltidsmærket - planlægning af
produktion
næringsrige retter med fuldkorn

AMU

48031

2

Hotel, restauration køkken og kantine

planlægning af menu

AMU

48844

2

Hotel, restauration køkken og kantine
Hotel, restauration køkken og kantine

Reduktion af madspild 1
råvarer i køkkenet trin 1

AMU
AMU

48800
48826

2
2

https://www.ug.dk/search/48800
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/raavarer-i-koekkenet-trin-1

Hotel, restauration køkken og kantine

råvarer i køkkenet trin 2

AMU

48827

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/raavarer-i-koekkenet-trin-2

Hotel, restauration køkken og kantine

Råvarernes egenskaber i
madhåndværket 1

AMU

48154

2

https://www.ug.dk/search/48154

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/naeringsrige-retter-medfuldkorn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/planlaegning-af-menu

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Hotel, restauration køkken og kantine

Servering af øl, drinks og
alkoholfrie drikke

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
43733

Varighed,
dage

Hotel, restauration køkken og kantine

Servering og service i
restauranten

AMU

48873

3

Hotel, restauration køkken og kantine

Signaturbrød

AMU

47404

2

Hotel, restauration køkken og kantine

Smørrebrødskøkken trin 1

AMU

48828

2

Hotel, restauration køkken og kantine

Smørrebrødskøkken trin 2

AMU

48829

2

Hotel, restauration køkken og kantine

tilberedning af det varme og det
kolde køkken trin 1

AMU

48817

2

Hotel, restauration køkken og kantine

tilberedning af det varme og det
kolde køkken trin 2

AMU

48818

2

Hotel, restauration køkken og kantine

AMU

48780

10

Hotel, restauration køkken og kantine

Tilberedningsmetoder i
madproduktion
udvikling af nye retter

AMU

48838

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/udvikling-af-nye-retter

Hotel, restauration køkken og kantine

Vinoplevelser 1

AMU

48874

2

Hotel, restauration køkken og kantine

Vinoplevelser 2

AMU

48875

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/vinoplevelser-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/vinoplevelser-2

2

Antal
ECTS

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/servering-af-oel-drinks-og-alkoholfriedrikke
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kagedessert-og-konfekturefremstilling/signaturbroed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-trin1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-trin2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varmeog-kolde-koekken-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstil
ling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varmeog-kolde-koekken-trin-2
https://www.ug.dk/search/48780

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

Hotel, restauration køkken og kantine

Værtskab og oplevelser på hotel
og restaurant 1

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
48870

Hotel, restauration køkken og kantine

Værtskab og oplevelser på hotel
og restaurant 2

AMU

48871

2

Hotel, restauration køkken og kantine

Årstidernes råvarer i måltiderne

AMU

47667

2

Industriel produktion

Anvendelse af LEAN værktøjer i
produktionen
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og
ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og
ufaglærte job
Automatiske anlæg 1-1, el-lære
og relæteknik

AMU

49086

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/vaertskab-og-oplevelser-paa-hotel-ogrestaurant-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/receptionservering-og-service/vaertskab-og-oplevelser-paa-hotel-ogrestaurant-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-tilgrupper-med-varierede-behov-ernaering/aarstidernes-raavarer-imaaltiderne
https://www.ug.dk/search/49086

AMU

48049

2

https://www.ug.dk/search/48049

AMU

48050

2

https://www.ug.dk/search/48050

AMU

49416

5

Industriel produktion

Automatiske anlæg 2-1, fejlf.
relæstyringer, motor

AMU

49419

5

Industriel produktion

Automatiske anlæg 2-2, Elpneumatik og fejlfinding

AMU

49420

5

Industriel produktion

Automatiske anlæg 3-1, PLC,
følere og vision

AMU

49421

5

Industriel produktion

Automatiske anlæg 4-1,
idriftsætning PLC styringer

AMU

49423

5

Industriel produktion

Automatiske anlæg 4-2, PLC og
fejlfinding

AMU

49424

5

Industriel produktion

Automatiske maskiner,
systematisk vedligehold

AMU

40648

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-1-1-el-laere-og-relaeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-2-1-fejlf-relaestyringer-motor
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-2-2-el-pneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-3-1-plc-foelere-og-vision
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-4-1-idriftsaetning-plc-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-anlaeg-4-2-plc-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/automatiske-maskiner-systematisk-vedligehold

Industriel produktion
Industriel produktion
Industriel produktion

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage
1

Antal
ECTS

Link

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

Industriel produktion

CAM Fræsning, flerakset
bearbejdning

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47447

Industriel produktion

CNC fræsning, klargøring og
maskinbetjening
CNC_Drejning Cakseprogrammering

AMU

48913

5

AMU

49620

5

Industriel produktion

CNC_drejning
Programdokumentation 2

AMU

49619

5

Industriel produktion

CNC-drejning C-akse
programmering
CNC-Drejning
Programdokumentation

AMU

49602

5

AMU

49618

5

Industriel produktion

Databaser

Akademiuddannelse 37709

Industriel produktion

El-introduktion for reparatører 1, AMU
el-lære

49399

5

Industriel produktion

El-introduktion for reparatører 2, AMU
relæteknik

49415

5

Industriel produktion

Grundlæggende boxbuilding

AMU

48248

5

Industriel produktion

Grundlæggende
komponentkendskab

AMU

48245

3

Industriel produktion

Grundlæggende montage-og
loddeteknik på print

AMU

47887

10

Industriel produktion

Grundlæggende reworkteknik

AMU

47996

5

Industriel produktion

Industriel produktion

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

5

20

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/camfraesning-flerakset-bearbejdning
https://www.ug.dk/search/48913
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningc-akse-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogramdokumentation-2
https://www.ug.dk/search/49602

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogramdokumentation-1
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/servicepr
odit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/databaseakademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/elintroduktion-reparatoerer-1-el-laere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/elintroduktion-reparatoerer-2-relaeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggende-box-building
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggende-komponentkendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggende-montage-og-loddeteknikpaa-print
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggende-reworkteknik

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

Industriel produktion

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
48894

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Link

5

Industriel produktion

Håndtering med industrirobotter AMU
for operatører 1 og 2
Internet of things
Akademiuddannelse 37899

Industriel produktion

Introduktion til loddeteknik

AMU

49021

2

Industriel produktion
Industriel produktion

Lean support i produktionen
Lean-kortlægning af værdistrøm
for operatører
Maskin- og el-sikkerhed for
operatører, procesind.
Modern Web Developer

AMU
AMU

47085
43938

2
3

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/servicepr
odit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/internetthings-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-afelektronikprodukter/introduktion-til-loddeteknik
https://www.ug.dk/search/47085
https://www.ug.dk/search/43938

AMU

44384

2

https://www.ug.dk/search/44384

Industriel produktion
Industriel produktion
Industriel produktion

Operatør basis PLC
programmering

Industriel produktion

Private/særlige
forløb
AMU

30

40

https://www.ug.dk/search/48894
10

15

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

47931

3

Operatør vedligehold, automatik AMU
intro

40488

5

Industriel produktion

Operatør vedligehold, mekanisk
intro

AMU

40449

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/operatoer-vedligehold-mekanisk-intro

Industriel produktion

Operatørstyret optimering af
vedligeholdet
Praktisk problemløsning for
operatører
Praktisk værkstedsteknik,
spåntagning

AMU

49383

5

https://www.ug.dk/search/49383

AMU

47373

3

https://www.ug.dk/search/47373

AMU

44815

5

Produktion for operatører i
procesindustrien

AMU

47290

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/praktiskvaerkstedsteknik-spaantagning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/produktion-operatoerer-i-procesindustrien

Industriel produktion
Industriel produktion

Industriel produktion

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/montage-afindustriprodukter/operatoer-basis-plc-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/operatoer-vedligehold-automatik-intro

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Industriel produktion

Produktionskemi for operatører

Industriel produktion

Produktionsoptimering for
AMU
operatører v.h.a. Lean
Produktionstekniske beregninger AMU
for CNC

Industriel produktion

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
44216

Varighed,
dage

40658

1

44821

5

2

Industriel produktion

Programmering

Industriel produktion

Reparation og vedligeholdelse for AMU
operatører

44234

10

Industriel produktion

Robbotteknologi, sikkerhed på
robotanlæg

AMU

48436

2

Industriel produktion

Robot, periferieudstyr for
operatører , trin 1 og trin 2
Robot, periferiudstyr for
operatører

AMU

48904

5

AMU

48904

Industriel produktion

Robotbetjening for operatører

AMU

48905

5

Industriel produktion

Safety Passport - industri- og
procesanlæg
Sikker adfærd i produktionen
Sikkerhed ved arbejde nær
elektrisk installation

AMU

48756

2

AMU
AMU

49377
40894

1
1

2-og4-taksmotor, reparation af
have/parkmaskiner - 1

AMU

48573

3

Industriel produktion

Industriel produktion
Industriel produktion

Jern, metal og auto

Akademiuddannelse 37894

Antal
ECTS

20

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/produktionskemi-operatoerer
https://www.ug.dk/search/40658

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/produktionstekniske-beregninger-cnc
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/servicepr
odit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/programmering-akademiuddannelsen-iinformationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/reparation-og-vedligeholdelse-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/robotteknologi-sikkerhed-paa-robotanlaeg
https://www.ug.dk/search/48904
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-afindustrirobotter-operatoerer/robot-periferiudstyr-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-2
https://www.ug.dk/search/48756
https://www.ug.dk/search/49377
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/automatik-og-procestekniskomraade/sikkerhed-ved-arbejde-naer-elektrisk-installation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/entreprenoer-og-landbrugstekniske-omraade0

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47836

Varighed,
dage
2

Antal
ECTS

Link

Jern, metal og auto

3D print - Print af modeller på 3D AMU
printer

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/produktion-afkommunikations-og-medieprodukter/3d-print-print-af-modellerpaa-3d-printer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/entreprenoer-og-landbrugstekniske-omraade3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/ajourfoering-afsvejsekoordineringskompetencer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-afprodukter-i-plast/anvendelse-af-epoxykompositter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/fremstilling-af-produkter-i-plast/anvendelse-af-nye-ogavancerede-plastmaterialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/anvendt-svejseteknisk-beregning-og-maaling

Jern, metal og auto

Aircondition og klimaanlæg

AMU

49459

4

Jern, metal og auto

Ajourføring af
AMU
svejsekoordineringskompetencer

48343

3

Jern, metal og auto

Anvendelse af epoxy kompositter AMU

45396

2

Jern, metal og auto

Anvendelse af nye og avancerede AMU
plastmaterialer

48930

5

Jern, metal og auto

Anvendt svejseteknisk beregning AMU
og måling

48746

3

Jern, metal og auto

Arbejdsmiljø og sikkerhed,
svejsning/termisk

AMU

44530

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-svejsningtermisk

Jern, metal og auto

Arbejdsmiljø og sikkerhed,
svejsning/termisk (F/l)

AMU

48584

2

Jern, metal og auto

Avanceret klargøring af køretøjer AMU
og både

47595

2

Jern, metal og auto

Avanceret reparation af
hærdeplast kompositter

AMU

48929

5

Jern, metal og auto

Bearbejdningsteknik, drejning,
emnefremstilling

AMU

44885

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-svejsningtermiskfi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/koeretoejsomraadet/avanceret-klargoering-afkoeretoejer-og-baade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/fremstilling-af-produkter-i-plast/avanceret-rep-haerdeplastkompositter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/bearbejdningsteknik-drejningemnefremstilling

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47225

Varighed,
dage

Jern, metal og auto

Betjening og basis programmering AMU
af svejserobot

3

Jern, metal og auto

Betjening, indstil. Af CNCKantpresse

AMU

45017

5

Jern, metal og auto

Bæredygtig produktion

AMU

49554

2

Jern, metal og auto

Cam Drejning

AMU

47440

5

Jern, metal og auto

Cam fræsning (2D)

AMU

47443

5

Jern, metal og auto

Cam fræsning (2D) på CAD filer

AMU

47444

5

Jern, metal og auto

Cam fræsning (3D)

AMU

47445

5

Jern, metal og auto

CNC drejning med C-akse (2-sidet) AMU

47454

5

Jern, metal og auto

CNC drejning med C-akse,
avanceret (2-sidet)

AMU

47455

5

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
med cyklus/dialog

AMU

47452

5

Antal
ECTS

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-afindustrirobotter-operatoerer/betjening-og-basis-programmeringaf-svejserobot
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/smedeteknisk-omraade/betjening-indstil-afcnc-kantpresse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organiseringved-produktion-i-industrien/baeredygtig-produktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/cam-drejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/cam-fraesning-2d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/camfraesning-2d-paa-cad-filer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/camfraesning-3d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningmed-c-akse-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningmed-c-akse-avanceret-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/cnc-drejning-1-sidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/cnc-drejning-klargoering-og-maskinbetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogrammering-med-cyklusdialog

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47453

Varighed,
dage

Jern, metal og auto

CNC drejning, programmering og AMU
opstilling, 2-sidet

Jern, metal og auto

CNC fræsning, 1-sidet
bearbejdning

AMU

48925

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning, 4akset
bearbejdning/programmering

AMU

47417

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning, opspænding og
flersidet bearbejdning

AMU

47416

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning, programmering og AMU
opstilling, 2-sidet

47415

5

Jern, metal og auto

CNC kantpresse og CNC
svingbukker.

AMU

47581

5

Jern, metal og auto

Drejeteknik på konventionel
drejebænk

AMU

45180

5

Jern, metal og auto

Drift af 1- og 2-trins
ammoniakanlæg                           

AMU

44709

5

Jern, metal og auto

40923

2

Jern, metal og auto

Dæktyper (afbalancering og
AMU
kontrol)
effektelektronik på monilt udstyr AMU

41691

3

Jern, metal og auto

Eftersyn på personløftere

AMU

49628

4

Jern, metal og auto

Egenkontrol af svejsearbejde og
svejseprocedurer

AMU

48446

3

Antal
ECTS

5

0

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogrammering-og-opstilling-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/cnc-fraesning-1-sidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesning4-akset-bearbejdningprogrammering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesningopspaending-og-flersidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesningprogrammering-og-opstilling-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/smedeteknisk-omraade/cnc-kantpresse-ogcnc-svingbukker
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/drejeteknik-paa-konventionel-drejebaenk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/drift-og-optimering-af1-og-2-trins-koeleanlaeg

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/entreprenoer-og-landbrugstekniskeomraade/effektelektronik-paa-mobilt-udstyr
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/entreprenoer-og-landbrugstekniskeomraade/eftersyn-paa-personloeftere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/egenkontrol-af-svejsearbejde-ogsvejseprocedurer

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Jern, metal og auto

Emnetegning i CAD, assembly
med mere end 4 parter

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47429

Varighed,
dage

Jern, metal og auto

Emnetegning i CAD,
designoptimering

AMU

47430

5

Jern, metal og auto

Finish og reparation af
kompositemner

AMU

49657

10

Jern, metal og auto

Flammeretning af
konstruktionsstål

AMU

48347

2

Jern, metal og auto

Flammeskæring-tildannelse af rør AMU

44415

5

Jern, metal og auto

Gassvejsning af stumpsømme -rør AMU
P 311, EN 287-1

44726

10

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

Gassvejsning, kantsømme
plade/rør, alle positioner

AMU

47463

5

Jern, metal og auto

Genanvendelse af plast i praksis

AMU

49701

3

Jern, metal og auto

Grundlæggende bearbejdning før AMU
og efter svejsning

48755

5

Antal
ECTS

Link

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/emnetegningi-cad-assembly-med-mere-end-4-parter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/emnetegningi-cad-designoptimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/fremstilling-af-produkter-i-plast/finish-og-reparation-afkompositemner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/flammeretning-af-konstruktionsstaal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/flammeskaering-tildannelse-af-roer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-p-311en-287-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-proces311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/gassvejsnning-proces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/gassvejsning-kantsoemme-pladeroer-allepositioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/fremstilling-af-produkter-i-plast/genanvendelse-af-plast-ipraksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/grundlaeggende-bearbejdning-foer-og-eftersvejsning

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Jern, metal og auto

Grundlæggende CAD

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
48926

Varighed,
dage

Jern, metal og auto

GRUNDLÆGGENDE ELEKTRONIK
PÅ MOBILE MASKINER, 1

AMU

48114

3

Jern, metal og auto

Grundlæggende maskintegning

AMU

48927

3

Jern, metal og auto

Hærdeplast komposit
produktionsteknikker trin 1

AMU

48931

5

Jern, metal og auto

Hærdeplast komposit
produktionsteknikker trin 2

AMU

48932

5

Jern, metal og auto

Håndholdt have/parkmaskiner,
justering og enkel reparation - 1

AMU

48505

2

Jern, metal og auto

Håndoplagt glasfiberstøbning

AMU

45437

10

Jern, metal og auto

Industriel produktion af
avancerede kompositter

AMU

48003

10

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

Kvalitet og produktivitet og
robotsvejsning

AMU

49482

5

Jern, metal og auto

Kvalitetsstyring af svejsearbejde

AMU

46981

5

Jern, metal og auto

Laserskæring for operatører

AMU

45875

5

10

Antal
ECTS

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/grundlaeggende-cad
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/entreprenoer-og-landbrugstekniskeomraade/grundlaeggende-elektronik-paa-mobile-maskiner-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/grundlaeggende-maskintegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/fremstilling-af-produkter-i-plast/haerdeplast-kompositproduktionsteknikker-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/fremstilling-af-produkter-i-plast/haerdeplast-kompositproduktionsteknikker-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/entreprenoer-og-landbrugstekniskeomraade/haandholdt-haveparkmask-just-og-enkel-rep-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-afprodukter-i-plast/haandoplagt-glasfiberstoebning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/fremstilling-af-produkter-i-plast/industriel-produktion-afavancerede-kompositter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/koeretoejsomraadet/klargoering-afkoeretoejer-og-baade-trin-trin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/koeretoejsomraadet/klargoering-ogkosmetisk-reparation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/kvalitet-og-produktivitet-robotsvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/kvalitetsstyring-af-svejsearbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/laserskaering-operatoerer

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

Lys b svejs-stumps plade alle pos
Lys b svejs-stumps plade pos PAPF
Lys b svejs-stumps rør alle pos
Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC
Lys b. svejs-kants plade/plade
Lys b. svejs-kants plade/rør
Lysbue svejsning
Lysbuesvejsning

AMU
AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
40089
40088

AMU
AMU
AMU
AMU
AMU
AMU

40091
40090
40086
40087
49625
44154

10
10
10
10
5
5

Jern, metal og auto

MAG-svejs rustfri, svær plade
proces 135 eller 136

AMU

48749

5

Jern, metal og auto

40092

5

40098

5

https://www.ug.dk/search/40098

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/plade pr AMU
135
MAG-svejs-kants plade/plade pr AMU
136
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 AMU

https://www.ug.dk/search/40091
https://www.ug.dk/search/40090
https://www.ug.dk/search/40086
https://www.ug.dk/search/40087
https://www.ug.dk/search/49625
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/lysbuesvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejs-rustfri-svaer-plade-proces-135eller-136
https://www.ug.dk/search/40092

40093

10

https://www.ug.dk/search/40093

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 AMU

40099

10

https://www.ug.dk/search/40099

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

MAG-svejsning
MAG-svejsning af rustfri stål
proces 135 eller 136

AMU
AMU

49653
48748

5
5

Jern, metal og auto

MAG-svejsning af tyndplade
proces 135
MAG-svejsning proces 135

AMU

44694

5

https://www.ug.dk/search/49653
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejsning-af-rustfri-staal-proces-135eller-136

AMU

44676

5

MAG-svejs-stumps plade alle pos AMU
pr 135
MAG-svejs-stumps plade alle pos AMU
pr 136
MAG-svejs-stumps plade pos PA- AMU
PF pr 135

40095

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mag-svejsning-proces-135
https://www.ug.dk/search/40095

40101

5

https://www.ug.dk/search/40101

40094

5

https://www.ug.dk/search/40094

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Link

10
10

https://www.ug.dk/search/40089
https://www.ug.dk/search/40088

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

MAG-svejs-stumps plade pos PAPF pr 136
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr
135
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr
136
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC
pr 135
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC
pr 136
Manuel flammeskæring

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
40100

AMU

40097

5

https://www.ug.dk/search/40097

AMU

40103

5

https://www.ug.dk/search/40103

AMU

40096

5

https://www.ug.dk/search/40096

AMU

40102

5

https://www.ug.dk/search/40102

AMU

45635

10

Jern, metal og auto

Maskintegning,
projektionstegning i cad

AMU

44847

5

Jern, metal og auto

Maskintegning,3D-CADkonstruktion

AMU

44848

5

Jern, metal og auto

Materiale, stål

AMU

45118

3

Jern, metal og auto

Materialeforståelse, aluminiuum AMU

46483

3

Jern, metal og auto

Materialelære, rustfri stål

AMU

45117

3

Jern, metal og auto

Materialevalg ved
plastproduktion

AMU

40766

5

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium svær
pl/pl, kantsømme, PF

AMU

47457

10

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium svær
plade stumpsømme, PF
MIG-svejsning, aluminium svær
plade, kantsømme

AMU

47459

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/manuel-flammeskaering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/maskintegning-projektionstegning-i-cad
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/maskintegning-3d-cad-konstruktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/materialelaere-staal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/materialeforstaaelse-aluminium
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/materialelaere-rustfri-staal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-afprodukter-i-plast/materialevalg-ved-plastproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-svaer-plplkantsoemme-pf
https://www.ug.dk/search/47459

AMU

45905

10

https://www.ug.dk/search/45905

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Link

5

https://www.ug.dk/search/40100

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

MIG-svejsning, aluminium svær
plade, stumpsømme
MIG-svejsning, aluminium tynd
plade stumpsømme, PF

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
46512

AMU

47458

10

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium tynd
plade, kantsømme

AMU

45904

10

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium tynd
plade, stumpsømme
Måleteknik for operatører

AMU

46511

10

AMU

48923

5

Off-line programmering af
svejserobot
Operatør i metalindustrien,
brancheintroduktion

AMU

49483

5

AMU

47280

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/operatoer-i-metalindustrien-brancheintroduktion

Jern, metal og auto

Operatør ved konventionel
maskindrejning

AMU

45178

5

Jern, metal og auto

Opspændingsmetoder, drejning

AMU

45181

5

Jern, metal og auto

Personlift: Lovpligtigt eftersyn,
faldhindrende udstyr

AMU

48495

1

Jern, metal og auto

Pladebearbejdning

AMU

48921

5

Jern, metal og auto

Planlægning og gennemførelse af AMU
svejseopgaver

48448

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/operatoer-ved-konventionel-maskindrejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagendemetalindustri/opspaendingsmetoder-drejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/metalindustrien/entreprenoer-og-landbrugstekniskeomraade/personlift-lovpl-eftersyn-faldhindrende-udstyr
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/pladebearbejdendemetalindustri/pladebearbejdning-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/planlaegning-og-gennemfoersel-afsvejseopgaver

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Link

10

https://www.ug.dk/search/46512
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-pladestumpsoemme-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-pladekantsoemme
https://www.ug.dk/search/46511
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-imetalindustrien/maaleteknik-operatoerer
https://www.ug.dk/search/49483

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Jern, metal og auto

Prepreg støbning af fiber
komposit emner

Jern, metal og auto

Programmering og optimering af AMU
svejserobot

47226

3

Jern, metal og auto

Pulversvejsning, proces 121 i
plade og rør

AMU

48743

8

Jern, metal og auto

Recert. af stuk, muffe og
elektrodesvejsning

AMU

42857

3

0

Jern, metal og auto

Recert. af svejsning af
tykvæggede plastmaterialer  

AMU

42855

3

0

Jern, metal og auto

Recert. Af varmluft og
ekstrudersvejsning
  
Reparation og finish af komposit
støbeforme
Reparationssvejsning
Robotsvejsning med processerne
MIG/MAG

AMU

42856

3

0

AMU

44965

5

AMU
AMU

48740
47228

10
2

Jern, metal og auto

Robotsvejsning med processerne AMU
TIG/Plasma

47227

2

Jern, metal og auto

Sikkerhed ved polyesterstøbning

AMU

48139

2

Jern, metal og auto

Skæreprocesser og fugeformer

AMU

46979

3

Jern, metal og auto

Støbning af epoxy
kompositemner

AMU

47209

10

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
48272

10

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-afprodukter-i-plast/prepreg-stoebning-af-fiber-komposit-emner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-afindustrirobotter-operatoerer/programmering-og-optimering-afsvejserobot
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/pulversvejsning-proces-121-i-plade-og-roer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/plastsvejsning/recertaf-stuk-muffe-og-elektrosvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/plastsvejsning/recertaf-svejsning-af-tykvaeggede-plastmaterialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/plastsvejsning/recertif
icering-af-varmluft-og-ekstrudersvejsning

https://www.ug.dk/search/48740
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-afindustrirobotter-operatoerer/robotsvejsning-med-processernemigmag
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-afindustrirobotter-operatoerer/robotsvejsning-med-processernetigplasma
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-af-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/skaereprocesser-og-fugeformer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-afprodukter-i-plast/stoebning-af-epoxy-komposit-emner

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

Jern, metal og auto

Svejseprocesser og kontrol af
svejsearbejde

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
46980

Jern, metal og auto

Svejsning med fleksibel
svejserobot

AMU

49485

3

Jern, metal og auto

TIG og lysbuesvejsning af U- og
lavtlegeret rør

AMU

44455

10

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

TIG-svejs-kants rustfri plade/rør
TIG-svejs-kants uleg plade/rør
TIG-svejsning

AMU
AMU
AMU

40108
40104
44451

5
5
5

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

TIG-svejsning
TIG-svejsning af svær plade,
aluminium
TIG-svejsning af tyndere plade,
aluminium

AMU
AMU

49626
44463

5
10

AMU

44462

10

TIG-svejsning af u/lavt legeret rør,
montagesvejs
TIG-svejsning aluminium, svær
plade
TIG-svejsning, aluminium tynd
plade, kantsømme
TIG-svejsning, aluminium tynd
plade, stumpsømme
TIG-svejsning, aluminium,
kantsømme svær plade
TIG-svejsning, Rustfri, svært rør
PA-PC
TIG-svejsning, rustfrit stål
kantsømme p1/p1,PF

AMU

44454

15

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejsning-af-tyndere-plade-aluminium
https://www.ug.dk/search/44454

AMU

46516

10

https://www.ug.dk/search/46516

AMU

46513

10

https://www.ug.dk/search/46513

AMU

46515

10

https://www.ug.dk/search/46515

AMU

46514

10

https://www.ug.dk/search/46514

AMU

47465

5

https://www.ug.dk/search/47465

AMU

47461

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejsning-rustfrit-staal-kantsoemme-plplpf

Jern, metal og auto

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Link

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/svejseprocesser-og-kontrol-af-svejsearbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/svejsning-med-fleksibel-svejserobot
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-og-lysbuesvejsning-af-u-og-lavtlegeretroer
https://www.ug.dk/search/40108
https://www.ug.dk/search/40104
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejsning
https://www.ug.dk/search/49626
https://www.ug.dk/search/44463

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel
TIG-svejsning, stumpsømme, svær AMU
rustfri plade
TIG-svejsning, u/lavt legeret
AMU
p1/p1 kantsømme, PF

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
40110

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Link

5

https://www.ug.dk/search/40110

47460

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejsning-ulavt-legeret-plpl-kantsoemmepf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-alle-pos

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps svær rustfri rør AMU
alle pos.

40114

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd rustfri
plade
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør
alle pos
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør
alle pos
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør
pos. PA-PC

AMU

40109

5

https://www.ug.dk/search/40109

AMU

40112

6

https://www.ug.dk/search/40112

AMU

48882

5

https://www.ug.dk/search/48882

AMU

47286

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-roer-pos-pa-pc

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps uleg plade
AMU
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos AMU

40105
40107

5
10

https://www.ug.dk/search/40105
https://www.ug.dk/search/40107

Jern, metal og auto

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

47137

5

Jern, metal og auto
Kontor, administration, regnskab og
finans

Vejen som arbejdsplads - auto
Administrativ behandling af
afskedigelsessager

AMU
AMU

47796
46798

1
2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritimproduktion-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/search/47796
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administrativefunktioner-i-hr/administrativ-behandling-af-afskedigelsessager

Kontor, administration, regnskab og
finans

Anvendelse af ferieloven

AMU

49522

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Anvendelse af periodisk
beregning og registrering

AMU

47382

2

Jern, metal og auto
Jern, metal og auto
Jern, metal og auto

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administrative1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/anvendelse-af-periodisk-beregning-ogregistrering

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47381

Varighed,
dage

Kontor, administration, regnskab og
finans

Bilagsbehandling med
efterfølgende kasserapport

AMU

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

Bliv Beskæftigelseskonsulent

Private/særlige
forløb
Akademiuddannelse

Kontor, administration, regnskab og
finans

Borgervendt formidling i
myndighedsrollen

AMU

47935

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Bæredygtigt indkøb

AMU

49683

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Daglig registrering i et
økonomistyringsprogram

AMU

45969

2

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

Danløn

Private/særlige
forløb
AMU

Kontor, administration, regnskab og
finans

Borgerkommunikation

Debitorstyring

Antal
ECTS

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/bilagsbehandling-med-efterfoelgendekasserapport
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

30
60

10

1
45964

2

Design af hjemmesider med CMS AMU

40342

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

DeskTop Publishing i
virksomheden

AMU

44361

3

Kontor, administration, regnskab og
finans

Forandringsledelse

Akademiuddannelse 37519

30

Kontor, administration, regnskab og
finans

God forvaltningsskik og
administrativ praksis

AMU

2

45352

Link

10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administr
ationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-ogadministration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/praktiskmyndighedsudoevelse/borgervendt-formidling-imyndighedsrollen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-oglogistik/baeredygtigt-indkoeb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/daglig-registrering-i-etoekonomistyringsprogram
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/debitorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/iktadministration/design-af-hjemmesider-med-cms
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/desktop-publishing-ivirksomheden
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/a
kademiuddannelsen-i-ledelse/forandringsledelseakademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/offentligforvaltning-og-sagsbehandling/god-forvaltningsskik-ogadministrativ-praksis

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel
Private/særlige
forløb
Håndtering af personoplysninger AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Link

1

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

48653

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/jobrelateret-brug-afstyresystemer-paa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/jobrelateretfremmedsprog-med-basalt-ordforraad

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

Grundkursus i DataLøn

Kontor, administration, regnskab og
finans

Jobrelateret brug af
styresystemer på pc

AMU

44371

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Jobrelateret fremmedsprog med AMU
basalt ordforråd

44979

5

Kontor, administration, regnskab og
finans

Jobrelateret fremmedsprog med AMU
nuanceret ordforråd

44978

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/jobrelateretfremmedsprog-med-nuanceret-ordforraad

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kommunikation og feedback i
administrativt arbejde

AMU

47297

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kontering af køb, salg, drift af
biler og ejendom

AMU

45960

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Konteringsinstrukser

AMU

45963

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kontoplaner og virksomhedens
rapporteringsbehov

AMU

45962

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kreditorstyring

AMU

45961

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kundeservice i administrative
funktioner

AMU

47296

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Lean i administrative funktioner

AMU

40370

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/kommunikation-og-feedback-i-administrativt-arbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/kontering-af-koeb-salg-drift-af-biler-ogejendom
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/konteringsinstrukser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/kontoplaner-og-virksomhedensrapporteringsbehov
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/kreditorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/kundeservice-i-administrative-funktioner
https://www.ug.dk/search/40370

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
40372

Varighed,
dage

Antal
ECTS

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

Lean-kortlægning af værdistrøm i AMU
administration
Ledelse af bæredygighed
Akademiuddannelse 37976

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Likviditetsstyring

AMU

45959

1

Kontor, administration, regnskab og
finans

Lønberegning og lønrapportering AMU

40013

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Metoder til opgaveløsning i
offentlig administration
▪ Et modul fra Administrationsbacheloruddannelsen
Møde- og
konferencetilrettelæggelse

Akademiuddannelse

AMU

44377

3

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

Mødeledelse

AMU

49730

1

Offentlig kommunikation og
formidling ▪ Et modul fra
Administrationsbacheloruddannelsen

Akademiuddannelse

60

15

Kontor, administration, regnskab og
finans

Offentlig økonomi og
budgetlægning ▪ Et modul fra
Administrationsbacheloruddannelsen
Personalejura i lønberegning

Akademiuddannelse

60

15

AMU

40012

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Placering af resultat- og
balancekonti

AMU

45965

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Positiv psykologi i organisationen Akademiuddannelse 37653

Kontor, administration, regnskab og
finans

Kontor, administration, regnskab og
finans

20

60

Link

https://www.ug.dk/search/40372
5

15

5

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/a
kademiuddannelsen-i-ledelse/ledelse-af-baeredygtighedakademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/likviditetsstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/loenberegning-og-loenrapportering
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelse
r/samfundsfagligeogoekonomiskeuddannelser/offentligadministration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/moede-og-konferencetilrettelaeggelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/ledelse-6
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelse
r/samfundsfagligeogoekonomiskeuddannelser/offentligadministration

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelse
r/samfundsfagligeogoekonomiskeuddannelser/offentligadministration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/personalejura-i-loenberegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/placering-af-resultat-og-balancekonti
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/a
kademiuddannelsen-i-ledelse/positiv-psykologi-i-organisationenakademiuddannelsen-i-ledelse

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
40406

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Kontor, administration, regnskab og
finans

Praktisk håndtering af
personalejuridiske opgaver

AMU

Kontor, administration, regnskab og
finans

Procesfacilitering

Akademiuddannelse 37654

Kontor, administration, regnskab og
finans

Referat- og notatteknik

AMU

47298

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Registreringsmetoder ved
virksomhedens drift

AMU

45967

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Regneark i økonomistyring

Akademiuddannelse 37526

30

Kontor, administration, regnskab og
finans

Regnskabsafstemninger ifm.
årsafslutningen

AMU

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Retlige rammer for offentlig
Akademiuddannelse
administration ▪ Et modul fra
Administrationsbacheloruddannelsen
Robotic prosses automation (RPA) Akademiuddannelse

60

15

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelse
r/samfundsfagligeogoekonomiskeuddannelser/offentligadministration

20

5

Kontor, administration, regnskab og
finans

Sagsbehandling

Akademiuddannelse

60

10

Kontor, administration, regnskab og
finans

Skattesystemet, skatteret og
sagsbehandling ▪ Et modul fra
Administrationsbacheloruddannelsen

Akademiuddannelse

60

15

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring/teknologiforstaaelse-til-robotic-processautomation-rpa-akademiuddannelsen-i-oekonomi-og
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administr
ationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-ogadministration
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelse
r/samfundsfagligeogoekonomiskeuddannelser/offentligadministration

Kontor, administration, regnskab og
finans

40007

1

Link

5

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administrativefunktioner-i-hr/praktisk-haandtering-af-personalejuridiskeopgaver
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/a
kademiuddannelsen-i-ledelse/procesfaciliteringakademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/referat-og-notatteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/registreringsmetoder-ved-virksomhedensdrift
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring/regnearktil-oekonomistyring-akademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/regnskabsafstemninger-ifm-aarsafslutningen

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47379

Varighed,
dage

Kontor, administration, regnskab og
finans

Udarbejdelse og afstemning af
lønsedler

AMU

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

Udvidet kursus i DataLøn
Økonomi og styring

Private/særlige
forløb
Akademiuddannelse 37550

30

Kontor, administration, regnskab og
finans

Økonomisk styring af lageret

AMU

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Økonomistyring i praksis

Akademiuddannelse 37396

30

Kontor, administration, regnskab og
finans

Årsafslutning af bogholderiet

AMU

2

Kontor, administration, regnskab og
finans

Årsrapport og regnskabsanalysse Akademiuddannelse

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 motorsav 2

AMU

44360

5

45958

40008

Antal
ECTS

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/udarbejdelse-og-afstemning-af-loensedler
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

1

30

Link

10

10

10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-skatter-og-afgifter/erhvervsoekonomiakademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/oekonomiske-styring-af-lageret
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring/oekonomistyring-i-praksisakademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/aarsafslutning-af-bogholderiet
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring/aarsrapport-og-regnskabsanalyseakademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/anlaeg-i-beton-natursten-og-trae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/anlaeg-i-betonsten-buede-linier
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/anlaeg-i-natursten-trae-og-vand
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/skov-og-naturforvaltning-ognaturformidling/anvendelse-af-motorsav-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/skov-og-naturforvaltning-ognaturformidling/anvendelse-af-motorsav-2

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Anvendelse af stauder i grønne
anlæg

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
44615

Varighed,
dage

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Basiskursus for anlægsgartnere

AMU

47690

20

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Beskæring 1

AMU

49432

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Beskæring 2

AMU

48063

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Betjening og vedligeholdelse af
mindre gartnermask

AMU

42302

10

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Biodiversitet i anlægsgartnerfaget AMU

49682

2

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Brandforanstaltning ved
ukrudtsbrænding

AMU

40824

1

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
Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Hånd- og rygsprøjtecertifkat

AMU

48170

2

Kirkegårdsanlæg, etablering og
pleje

AMU

47882

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Miljø og biologiske forhold i
grønne anlæg

AMU

47691

5

5

Antal
ECTS

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/anvendelse-af-stauder-i-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/basiskursus-anlaegsgartnere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/beskaering-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/beskaering-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/betjening-og-vedligeholdelse-af-mindre-gartnermask
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejen-somarbejdsplads-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/brandforanstaltning-ved-ukrudtsbraending
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/etablering-af-regnbede
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/grundlaeggende-anlaegsteknik
https://www.ug.dk/search/48170
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/kirkegaardsanlaeg-etablering-og-pleje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/miljoe-og-biologiske-forhold-i-groenne-anlaeg

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Pasning og fodring af husdyr 1

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47938

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Pasning og fodring af husdyr 2

AMU

47939

10

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Plantevækst og etablering af
grønne anlæg

AMU

42316

15

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere AMU
og pleje

44597

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/plaenegraes-ukrudt-skadevoldere-og-pleje

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. og plejep.

AMU

42305

20

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/plaenegraes-vaekstforhold-og-goedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/traeer-og-buske-om-sommeren
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/traeer-og-buske-om-vinteren-besk-og-plejep

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje

Ukrudtbekæmpelse uden kemi

AMU

46661

5

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved
rengøringsarbejdet

AMU

49366

4

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Administration i politisk styrede
organisationer ▪ Et modul fra
Administrationsbacheloruddannelsen

Akademiuddannelse

Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Daglig erhvervsrengøring

AMU

49326

10

https://www.ug.dk/search/49326

Daglig erhvervsrengøring for F/I

AMU

49347

20

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/daglig-1

10

60

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/landbrugsproduktion/pasning-og-fodring-afhusdyr-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/landbrugsproduktion/pasning-og-fodring-afhusdyr-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/plantevaekst-og-etablering-af-groenne-anlaeg

15

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/ukrudtbekaempelse-uden-kemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/arbejdsmiljoe-ogfoerstehjaelp-ved-rengoeringsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelse
r/samfundsfagligeogoekonomiskeuddannelser/offentligadministration

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
49367

Varighed,
dage

Link

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Ergonomi ved rengøringsarbejdet AMU

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Fagunderstøttende dansk som
andetsprog for F/I

AMU

40137

10

Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Grundlæggende
rengøringshygiejne
Hospitalshygiejne

AMU

49349

1

AMU

49354

2

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Hygiejne på skoler og institutioner AMU

49353

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/hygiejne-paa-skoler-0

Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Introduktion til rengøring i private AMU
hjem
Materialekendskab
AMU

49393

2

49350-A

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/introduktion-til-0
https://www.ug.dk/search/49367

Materialekendskab og
rengøringskemi

AMU

49350

3

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Mikrofiberrengøring

AMU

47493

1

Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Måling og vurdering af
rengøringshygiejne
Måling og vurdering af
rengøringskvalitet
Olie og polishbehandlede gulve

AMU

49360-B

2

https://www.ug.dk/search/49360

AMU

49360

4

https://www.ug.dk/search/49360

AMU

49387

4

Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Oliebehandlede gulve

AMU

49387-A

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/olie-ogpolishbehandlede-gulve
https://www.ug.dk/search/49387

Optimering af rengøringsmetoder AMU
og arbejdsgange

49389

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/optimering-af-0

Rengøring, ejendomsservice og
renovation

Periodisk rengøring

49396

3

https://www.ug.dk/search/49396

AMU

2

Antal
ECTS

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/ergonomi-vedrengoeringsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/fagunderstoettende-dansk-som-andetsprog-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/grundlaeggende-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/hospitalshygiejne-0

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/materialekendskab-ogrengoeringskemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/mikrofiberrengoering

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Rengøring, ejendomsservice og
renovation
Salg, indkøb og markedsføring

Personlig planlægning af
rengøringsarbejdet
Polish behandlede gulve

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
49355

AMU

49387-B

2

https://www.ug.dk/search/49387

Rengøringskemi

AMU

49350-B

2

https://www.ug.dk/search/49367

Rengøringskvalitet

AMU

49360-A

2

https://www.ug.dk/search/49360

Rengøringsmaskiner

AMU

49352-B

2

https://www.ug.dk/search/49352

Rengøringsudstyr

AMU

49352-A

2

https://www.ug.dk/search/49352

Rengøringsudstyr og -metoder

AMU

49352

4

https://www.ug.dk/search/49352

Service i rengøringsarbejdet

AMU

49368

2

Adm. opgaver i salgsarbejdet

AMU

47236

2

Salg, indkøb og markedsføring

Anvendelse af elektronisk
samarbejdsrum på job

AMU

46490

1

Salg, indkøb og markedsføring

Anvendelse af sociale medier i
virksomheden

AMU

49556

3

Salg, indkøb og markedsføring

Anvendelse af store
datamængder i regneark

AMU

40748

1

Salg, indkøb og markedsføring

AutoCAD: Grundlæggende og
Videregående
Avanceret digital markedsføring

Private/særlige
forløb
Diplomuddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/service-i-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/administrative-opgaver-i-salgsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/anvendelse-af-elektronisk-samarbejdsrum-paa-job
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/a
nvendelse-af-sociale-medier-i-virksomheden
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/anvendelse-af-store-datamaengder-i-regneark
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Salg, indkøb og markedsføring

Salg, indkøb og markedsføring
Salg, indkøb og markedsføring

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Content creation online workshop Private/særlige
forløb
Content marketing strategi
Private/særlige
forløb

Varighed,
dage

Antal
ECTS

2

https://www.ug.dk/search/49355

9

Link

10

10

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oekonomis
kmerkantilediplomuddannelser/merkantil-diplomuddannelse

1

0

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

1

0

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

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Link

6

5

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oekonomis
kmerkantilediplomuddannelser/merkantil-diplomuddannelse

Salg, indkøb og markedsføring

Den digitale kunderejse

Diplomuddannelse

Salg, indkøb og markedsføring

Design med Adobe

30

10

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

Salg, indkøb og markedsføring

Digital indholdsproduktion

Private/særlige
forløb
Akademiuddannelse 37900

20

5

Salg, indkøb og markedsføring

Digital markedsføring

Akademiuddannelse 37607

30

10

Salg, indkøb og markedsføring

E-administration og
betalingssystemer

AMU

2

Salg, indkøb og markedsføring

E-handel

Akademiuddannelse 37608

30

Salg, indkøb og markedsføring

E-markedsføring og
reklameindsats

AMU

45953

2

Salg, indkøb og markedsføring

2

Salg, indkøb og markedsføring

Forretningsforståelse og nøgletal i AMU
48325
it-systemer
Google Ads
Akademiuddannelse 37959

20

5

Salg, indkøb og markedsføring

Google Certificeret Manager

30

10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/digitalindholdsproduktion-akademiuddannelsen-i-kommunikation-ogformidling
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-international-handel-ogmarkedsfoering/digital-markedsfoering-akademiuddannelsen-iinternational-handel-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-oglogistik/e-administration-og-betalingssystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-international-handel-ogmarkedsfoering/e-handel-akademiuddannelsen-i-internationalhandel-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/emarkedsfoering-og-reklameindsats
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget-0
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/soegemaskinermarkedsfoering-og-annoncering-akademiuddannelsen-i-salg-ogmarkedsfoering
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Salg, indkøb og markedsføring

Grafik og tekster til
virksomhedens webside

Salg, indkøb og markedsføring

Grafisk Design Basis

Salg, indkøb og markedsføring

Grundlæggende salg i turist- og
rejsebranchen

Private/særlige
forløb
AMU

Private/særlige
forløb
AMU

45955

45383

2

2
46495

3

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/iktadministration/grafik-og-tekster-til-virksomhedens-webside
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/turist-ogrejse/grundlaeggende-salg-i-turist-og-rejsebranchen

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Salg, indkøb og markedsføring

Håndtering af data

Salg, indkøb og markedsføring

I gang med annoncering på
Facebook
I gang med Google Ads

Salg, indkøb og markedsføring
Salg, indkøb og markedsføring
Salg, indkøb og markedsføring
Salg, indkøb og markedsføring
Salg, indkøb og markedsføring

Salg, indkøb og markedsføring

AMU

Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
I gang med SEO
Private/særlige
forløb
Illustrator: Fra Begynder til
Private/særlige
Mester
forløb
InDesign: Fra Begynder til Mester Private/særlige
forløb
Integration af data mellem adm. it-AMU
systemer

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
45563

45782

Varighed,
dage
2

1

0

1

0

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

1

0

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

4

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

4

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

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/integration-af-data-mellem-adm-it-systemer
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Private/særlige
forløb
AMU

44853

3

Konceptopfølgning i
detailhandlen
Konflikthåndtering for
salgsmedarbejderen

AMU

40068

2

AMU

45389

1

Salg, indkøb og markedsføring

Kulturafstemt kommunikation i
salg og service

AMU

47295

2

Salg, indkøb og markedsføring

Kundeanalyse og e-strategi

AMU

45951

2

Salg, indkøb og markedsføring

Kundeindsigter, trends og
tendenser

Diplomuddannelse

Salg, indkøb og markedsføring
Salg, indkøb og markedsføring

Kundeservice
AMU
Kursuspakke: Se ovenstående - 6 Private/særlige
stk 1 dags kurser - online
forløb

Salg, indkøb og markedsføring
Salg, indkøb og markedsføring

8

10

45261

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/haandtering-af-data-ivirksomhedens-it-systemer
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Inventor 2021 - Basis og
Videregående
Kommunikation og
konflikthåndtering - service

Salg, indkøb og markedsføring

Antal
ECTS

3
6

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/rengoeringsservice/kommunikation-ogkonflikthaandtering-service
https://www.ug.dk/search/40068

5

0

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/k
onflikthaandtering-salgsmedarbejderen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/kulturafstemt-kommunikation-i-salg-og-service
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/k
undeanalyse-og-e-strategi
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oekonomis
kmerkantilediplomuddannelser/merkantil-diplomuddannelse
https://www.ug.dk/search/45261
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021

Salg, indkøb og markedsføring

Kvalitet og kundeservice i
kundekontaktfunktioner

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47247

Salg, indkøb og markedsføring

Kvalitet og kundeservice i turistog rejsebranchen

AMU

46500

Salg, indkøb og markedsføring
Salg, indkøb og markedsføring

MagiCAD på Revit - Ventilation og Private/særlige
VVS
forløb
Mersalg i kundekontaktfunktioner AMU

Salg, indkøb og markedsføring

Mobil video

Salg, indkøb og markedsføring

Nye kunder via viral
markedsføring

Salg, indkøb og markedsføring

Online kommunikation

Akademiuddannelse 37514

30

Salg, indkøb og markedsføring

Online kundeservice og rådgivning

AMU

47189

2

Salg, indkøb og markedsføring

Opbygning af virksomhedens
website I

AMU

48404

2

Salg, indkøb og markedsføring

Oprettelse af database til jobbrug AMU

44337

2

Salg, indkøb og markedsføring

Opsøgende salgsarbejde på B2B
markedet
Personligt salg - kundens behov
og løsninger

AMU

47190

2

AMU

46472

3

Prince 2 - Foundation og
Practioner

Private/særlige
forløb

Salg, indkøb og markedsføring

Salg, indkøb og markedsføring

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Private/særlige
forløb
AMU

Varighed,
dage

2

Antal
ECTS

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/kvalitet-og-kundeservice-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/turist-ogrejse/kvalitet-og-kundeservice-i-turist-og-rejsebranchen
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

30
47253

1

1
40995

0

2

30

Link

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/mersalg-i-kundekontaktfunktioner
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/nye-kunder-viral-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/onlinekommunikation-akademiuddannelsen-i-kommunikation-ogformidling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-oglogistik/online-kundeservice-og-raadgivning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/iktadministration/opbygning-af-virksomhedens-website-i
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/oprettelse-af-databasetil-jobbrug
https://www.ug.dk/search/47190
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/p
ersonligt-salg-kundens-behov-og-loesninger
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47193

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Salg, indkøb og markedsføring

Produkt- og kundevejledning i
handelsvirksomheden

AMU

Salg, indkøb og markedsføring

Projektledelse med Prince2 Foundation

Akademiuddannelse 37518

30

10

Salg, indkøb og markedsføring

Projektledelse med Prince2 Foundation og Practioner

Akademiuddannelse 37518

40

10

Salg, indkøb og markedsføring

Revit Architecture, BIM Projektering 1+2+3 Del
Rådgiverrollen indenfor B2Bhandel
Salgspsykologi og grundlæggende
salg

Private/særlige
forløb
AMU

30

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/servicepr
odit/akademiuddannelsen-i-innovation-produkt-ogproduktion/projektledelse-akademiuddannelsen-i-innovationprodukt-og-produktion
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/servicepr
odit/akademiuddannelsen-i-innovation-produkt-ogproduktion/projektledelse-akademiuddannelsen-i-innovationprodukt-og-produktion
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2

https://www.ug.dk/search/46685

Akademiuddannelse 37610

30

Salgsteknik for salgs- og
servicemedarbejdere
Samtaler og kundetyper i
kundekontaktfunktionen

AMU

40003

2

https://www.ug.dk/search/40003

AMU

47248

2

Salg, indkøb og markedsføring

Samtalestyring i
kundekontaktfunktioner

AMU

47250

2

Salg, indkøb og markedsføring

Segmentering og målgruppevalg i AMU
markedsføring

47560

2

Salg, indkøb og markedsføring

Service

Akademiuddannelse 37748

20

5

Salg, indkøb og markedsføring

Social media Manager

Akademiuddannelse 37597

30

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/samtaler-og-kundetyper-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/samtalestyring-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/segmentering-og-maalgruppevalg-imarkedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/serviceakademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling

Salg, indkøb og markedsføring
Salg, indkøb og markedsføring

Salg, indkøb og markedsføring
Salg, indkøb og markedsføring

46685

2

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-oglogistik/produkt-og-kundevejledning-i-handelsvirksomheden

10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-international-handel-ogmarkedsfoering/salgspsykologi-og-grundlaeggende-salgakademiuddannelsen-i-international-handel-og-markedsfoering

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

2

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

47341

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/s
ociale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/strategiskkommunikation-akademiuddannelsen-i-kommunikation-ogformidling
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/strategisknetworking-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/strategisk-salgakademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Salg, indkøb og markedsføring

Social Media Manager

Salg, indkøb og markedsføring

Sociale medier som
kommunikationskanal

Salg, indkøb og markedsføring

Strategisk kommunikation

Akademiuddannelse

30

10

Salg, indkøb og markedsføring

Strategisk networking

Akademiuddannelse

20

5

Salg, indkøb og markedsføring

Strategisk salg

Akademiuddannelse 37757

30

10

Salg, indkøb og markedsføring

Private/særlige
forløb
Akademiuddannelse 37619

20

Salg, indkøb og markedsføring

Styrk din online kommunikation
og facilitering
Systemdrift

Salg, indkøb og markedsføring

Søgemaskinoptimering

Akademiuddannelse 37955

20

Salg, indkøb og markedsføring

Telefonisk salg i
kundekontaktfunktioner

AMU

47252

2

Salg, indkøb og markedsføring

UI og UX Prototyper med Adobe
XD
UX certificeret manager - incl
eksamen

Private/særlige
forløb
Akademiuddannelse 37542

2

Salg, indkøb og markedsføring

Valg af markedsføringskanal

AMU

2

Salg, indkøb og markedsføring

Videokommunikation

Akademiuddannelse 37902

Salg, indkøb og markedsføring

Private/særlige
forløb
AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)

47562

30

20

Link

10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/servicepr
odit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/systemdriftakademiuddannelsen-i-informationsteknologi

5

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-salg-ogmarkedsfoering/soegemaskineoptimering-akademiuddannelsen-isalg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/administration
/telefonisk-salg-i-kundekontaktfunktioner
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/servicepr
odit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/brugervenlighed-og-grafisk-designakademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-ogforretningsservice/valg-af-markedsfoeringskanal
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil
/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling

5

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland. Gældende fra 1. april 2021.

Erhvervsgruppe

Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere erhvervsgrupper på listen.
Senest opdateret: 31.3.2021
Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Befordring af
bevægelseshæmmede

AMU

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Førstehjælp med
brandbevidsthed
Anerkendende kommunikation i
omsorgsarbejdet

Private/særlige
forløb
AMU

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
45266

Varighed,
dage

Antal
ECTS

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/transporterhvervene/personbefordring-med-mindrekoeretoejer/befordring-af-bevaegelseshaemmede
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

2
42834

3

40606

3

Link

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik AMU
og adfærd

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Arbejdspladsforberedende
Private/særlige
introduktionsforløb for ufaglærte forløb
til social- og sundhedsområdet

17

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/anerkendendekommunikation-i-omsorgsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/arbejdsmiljoe-i-sosuarbejdet-etik-og-adfaerd
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Bensår

3

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

Sundhed, omsorg og personlig pleje

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/borgere-med-kronisksygdom
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/brug-af-pc-paaarbejdspladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/de-almindeligstforekommende-sygdomme-hos-aeldre

Borgere med kronisk sygdom

Private/særlige
forløb
AMU

46834

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Brug af PC på arbejdspladsen

AMU

45565

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

De almindeligst forekommende
sygdomme hos ældre

AMU

42677

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje
Sundhed, omsorg og personlig pleje

Demens
Diplomuddannelse
Det meningsfulde liv - mennesker AMU
med demens

49241

12
5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Ergonomi inden for faglærte og
ufaglærte job

40392

2

AMU

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/det-meningsfulde-livmennesker-med-demens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/ergonomiinden-faglaerte-og-ufaglaerte-job
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Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Faglig læsning

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47670

Varighed,
dage

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Generel hygiejne i socialt og
pædagogisk arbejde

AMU

48096

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Grundlæggende faglig regning

AMU

47668

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Håndhygiejne i socialt og
pædagogisk arbejde

AMU

45783

1

Sundhed, omsorg og personlig pleje

ICDP

Sundhed, omsorg og personlig pleje

ICDP niveau 1

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Innovation sosu/pæd):
Ideudvikling m.m.

Private/særlige
forløb
Private/særlige
forløb
AMU

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Antal
ECTS

2

Link

6

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/fagliglaesning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/grundlaeggende-faglig-regning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsyki
atri-og-fysiskpsykisk-handicap/haandhygiejne-i-socialt-ogpaedagogisk-arbejde
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

30

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

42929

2

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet AMU

41687

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Medvirken til rehabilitering

AMU

40126

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Medvirken ved
medicinadministration

AMU

49489

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Neuropsykologi

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Neuropædagogik

Private/særlige
forløb
Diplomuddannelse

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/innovation-sosupaedideudvikling-mm
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/konflikthaandtering-isosu-arbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/medvirken-tilrehabilitering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsyki
atri-og-fysiskpsykisk-handicap/medvirken-vedmedicinadministration
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

10

20

12

10
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Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Neuropædagogik som redskab i
pædagogisk arbejde

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
44859

Varighed,
dage

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Omsorg for personer med
demens

AMU

44327

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Omsorg, pleje og praktisk hjælp,
Covid-19

AMU

49633

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Praktisk hjælp til ældre

AMU

42690

15

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Pædagogiske metoder i
ældreplejen

AMU

40999

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Rehabilitering som arbejdsform

AMU

40125

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Samarbejde med pårørende

AMU

45602

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Svækkede ældre

Diplomuddannelse

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sårbehandling,
behandlingskrævende sår

AMU

43461

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sårpleje, medvirken ved sårpleje

AMU

40878

3

Antal
ECTS

3

12

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogi
sk-arbejde-med-boern-og-unge/neuropaedagogik-som-redskab-ipaedagogisk-arbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/omsorg-personer-meddemens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/omsorg-pleje-ogpraktisk-hjaelp-covid-19
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/praktisk-hjaelp-til-aeldre

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/paedagogiske-metoder-iaeldreplejen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/rehabilitering-somarbejdsform
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/samarbejde-medpaaroerende
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsun
dhed/sundhedsfagligdiplomuddannelse/borgernaer-sundhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/saarbehandlingbehandlingskraevende-saar
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/saarpleje-medvirken-vedsaarpleje
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Sundhed, omsorg og personlig pleje

Tidlig opsporing af sygdomstegn

AMU

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
46874

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Vejledning i forflytning

AMU

40935

Sundhed, omsorg og personlig pleje
Sundhed, omsorg og personlig pleje

Velfærdsteknologi i praksis
Voksenpædagogisk Grundkursus

Transport, post, lager og logistik

Diplomuddannelse
Private/særlige
forløb
AMU

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

47694

3,6

https://www.ug.dk/search/47594

47696

5,4

https://www.ug.dk/search/47696

ADR Grundkursus - Vejtransp. af
farl. gods i emb.
ADR Repetition - Grundkursus
ADR Repetition - Grundkursus +
Klasse 1
ADR Repetition - Grundkursus +
Tank
ADR Repetition - Grundkursus +
Tank + Klasse 1
Ajourføring for kranførere
Ajourføring for
kølevognschauffører
Ajourføring for
renovationschauffører
Ajourføring for stykgods- og
distributionschauffør
Direkte prøve gaffeltruckcertifikat
A eller B

AMU

46905

3

https://www.ug.dk/search/46905

AMU
AMU

47706
47707

1,7
2,3

https://www.ug.dk/search/47706
https://www.ug.dk/search/47707

AMU

47714

2,7

https://www.ug.dk/search/47714

AMU

47716

3,3

https://www.ug.dk/search/47716

AMU
AMU

48627
48624

2
2

https://www.ug.dk/search/48627
https://www.ug.dk/search/48624

AMU

48625

2

https://www.ug.dk/search/48625

AMU

48611

2

https://www.ug.dk/search/48611

AMU

47890

1

EU-Efteruddannelse for
AMU
godschauffører - oblig.del
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 AMU
dage

48660

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/direkte-proevegaffeltruckcertifikat-eller-b
https://www.ug.dk/search/48660

47593

5

https://www.ug.dk/search/47593

Transport, post, lager og logistik

Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik

Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

6

Antal
ECTS

5

12
20

Link

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/tidlig-opsporing-afsygdomstegn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldreplej
e-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/vejledning-i-forflytning
10

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
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AMU
AMU
AMU

48586

10

https://www.ug.dk/search/48586

Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik

Godstransport med lastbil
Grundlæggende kvalifikation for
varebilschauffør
Kranbasis, suppleret med samløft
med kraner
Køre- og hviletidsregler
Kørsel med vogntog, kategori C/E

Kursuskode
(AMU-kode/
modulnr.)
47854
48850

AMU
AMU

44722
45114

1
20

https://www.ug.dk/search/44722
https://www.ug.dk/search/45114

Transport, post, lager og logistik

Lagerstyring med it

AMU

46939

3

Transport, post, lager og logistik

Lagerstyring med it grundlæggende funktioner

AMU

47894

30

Transport, post, lager og logistik

Lagerstyring med it - udvidede
funktioner

AMU

44759

5

Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik

Lastsikring og stuvning af gods
Mobile kraner >30 tonsmeter

AMU
AMU

45310
48646

3
10

Transport, post, lager og logistik

Mobile kraner >8-30 tm_med
integreret kranbasis
Opbevaring og forsendelse af
farligt gods
Sikkerhedsuddannelse ved farligt
gods
Teleskoplæsser - Certifikat

AMU

48644

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyringmed-it
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyringmed-it-grundlaeggende-funktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyringmed-it-udvidede-funktioner
https://www.ug.dk/search/45310
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/transporterhvervene/mobile-kraner/mobile-kraner-30tonsmeter
https://www.ug.dk/search/48644

AMU

46946

5

https://www.ug.dk/search/46946

AMU

45259

1

https://www.ug.dk/search/45259

AMU

48671

5

Uheldsforebyggelse for
erhvervschauffører
Grundlæggende vagt

AMU

40065

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/teleskoplaesser-certifikat
https://www.ug.dk/search/40065

AMU

49697

30

Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik

Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik
Transport, post, lager og logistik

Transport, post, lager og logistik
Vagt, sikkerhed og overvågning

Uddannelsesforløb/kursusnavn/t Type uddannelse
itel

Varighed,
dage

Antal
ECTS

Link

30
3

https://www.ug.dk/search/47854
https://www.ug.dk/search/48850

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseram
u/serviceerhvervene/vagtservice/grundlaeggende-vagt-2

