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Erhvervsgruppe

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

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

AB18 for ikke jurister intensiv
entrepriseret
Private/Særlige forløb

Analyse og metoder
Akademiuddannelse
Arbejdsmiljøuddannelsen for
arbejdsmiljøkoordinatorer
Private/Særlige forløb
ArcGIS Pro: Essentielle
Arbejdsgange
Private/Særlige forløb

AutoCAD Basis og
Videregående

Private/særlige forløb

AutoCAD: Grundlæggende og
Videregående
Private/Særlige forløb
BIM: Modul 1 - 4 Digitalt
Byggeri & IKT Koordinering
Private/Særlige forløb

Bliv Beskæftigelseskonsulent
Brug journalistikken
konstruktivt
Byggereglementet - kurset
som giver det store overblik
Byggeriets
Projektlederuddannelse

7

37759

30
4
3

30
9
4

Private/Særlige forløb

30

Private/Særlige forløb

3

Private/Særlige forløb

2

Private/Særlige forløb

9

10

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

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

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

Kort beskrivelse af kurset

Håndtering af tegningsforløb. Indsigt i
AutoCAD. Faciliteter, der kan effektivisere
det
daglige tegnearbejde med
skabeloner, DesignCenter,
Tool Paletter, eksterne
referencer, oprettelse af
blokke, arbejde med
attributter og
præsentations-layout.

Som beskæftigelseskonsulent spiller du en
hovedrolle, når ledige skal i arbejde eller
uddannelse. Du motiverer. Du rådgiver. Du
vejleder og du åbner øjnene for nye
muligheder. Med kurset Bliv
Beskæftigelseskonsulent får du viden og
kompetencer, der bringer dig 360 grader
rundt om hverdagen, som
beskæftigelseskonsulent.
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Erhvervsgruppe

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

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

Byplanlægger

Bæredygtig
forretningsudvikling
Camp Future - Innovativ
projektledelse og
forretningsudvikling

Private/særlige forløb

Diplomuddannelse

39766

30

Private/særlige forløb

30

Private/Særlige forløb

2

Private/Særlige forløb

7

Akademisk arbejde

Certificeret miljørådgiver
Certificeret rådgiver i
bæredygtigt byggeri

Akademisk arbejde

Coaching og
konflikthåndtering

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

Den offentlige
proceslederuddannelse

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

50

8221

10

30

10

Private/særlige forløb

8

10

Akademisk arbejde

Den offentlige
projektlederuddannelse

Private/særlige forløb

8

5

Akademisk arbejde

Den strategiske HR funktion

Akademiuddannelse

30

10

Akademisk arbejde

Det grønne Akademi Bæredygtig
virskomhedsudvikling

Private/Særlige forløb

37056

50

Kort beskrivelse af kurset

Professionen – hvordan er det at arbejde
som byplanlægger? Rammerne –
introduktion til planloven. Demokratiet –
principper og metoder til borgerinddragelse.
Planlægningsprocessen – den politiske og
administrative proces og samarbejdet med
bygherrer og rådgivere. Lokalplanen –
introduktion til værktøjer og metoder
gennem konkrete cases og øvelser.

Når I skal koble jeres forretningsudvikling
med FN's 17 verdensmål, er det afgørende,
at fx produkt- og forretningsudviklere forstår
målene. Kun på den måde kan I oversætte
verdensmålene til jeres branche, så målene
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser kan bruges aktivt til at udvikle jeres
/oekonomiskmerkantilediplomuddannelser/merkant værditilbud, eller optimere virksomhedens
il-diplomuddannelse
processer og ressourceforbrug.
Innovativ projektledelse og
forretningsudvikling for ledige akademikere
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivog højtuddannede. Efterfulgt af 4 ugers
liste/
virksomhedspraktik i casevirksomhed.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/coachingog-konflikthaandtering-akademiuddannelsen-iledelse
Deltagerne får viden om procesledelse m.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivfokus på professionelle samtaler,
mødeledelse og dialog, idegenering m.m.
liste/
Deltagerne får indsigt i metoder og
redskaber som sætter deltagerne i stand til
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivat planlægge, lede og fordele arbejdet i
liste/
projekter
På modulet arbejder du med HR-strategi og https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels politik, og du lærer bl.a. at prioritere HRer/ledelse/akademiuddannelsen-i-hr/denindsatser, der understøtter virksomhedens
strategiske-hr-funktion-akademiuddannelsen-i-hr
strategi og forretningsmæssige behov.
Uddannelseses-og praktikeforløb i cirkulær
økonomi og bæredygtig erhvervsudv. for
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivledige akademikere. Inspireret af "det
liste/
grønne rejsehold"
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Erhvervsgruppe

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode Varighed Kursusnavn /
Type uddannelse
Antal ECTS Link
/ modulnr. dage
Kursustitel
Ect.)
Digital Innovation
Digital Koordinator (online
marketing inkl. Googlecertificeringer)

Private/Særlige forløb

Private/Særlige forløb

Akademisk arbejde

Digital markedsføring

Private/Særlige forløb

Akademisk arbejde

Digital service og innovation

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

30

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

15

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

30

37549

30

Private/særlige forløb

45

Akademisk arbejde

Digital Task Force
Digital Transformation &
Byggeteknologi

Private/Særlige forløb

3

Akademisk arbejde

Forandringsledelse

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

GDPR-koordinator &
Persondataspecialist

Private/særlige forløb

30

Akademisk arbejde

GMP-uddannelsen for ledige
akademikere
Private/særlige forløb

45

Akademisk arbejde

Google Succes Online Digital
Koordinator
Private/Særlige forløb

15

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

Grafisk Design Basis
Grafisk Design kursus

37519

30

Private/Særlige forløb

2

Private/særlige forløb

30

10

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration

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

10

Kort beskrivelse af kurset
Kurset giver analystiske værktøjer, modeller
og projektledelseredskaber til anvendelse i
en digital kontekst.
Uddannelsesforløb i digital koordinering og
markedsføring. SEO o Wordpress samt
SEM.Google Analystics
Få kompetencer og nyeste viden inden for
social medier, SEO, brugervenlighed og email marketing

I Digital Task Force forstår vi digitale
udviklingsmuligheder i bred forstand. For os
er det eksempelvis digital udvikling, når
virksomheden får sine salgsprocesser
optimeret i et CRM-system. Det er digital
udvikling, når virksomheden integrerer de
sociale medier i deres marketing-strategi.
Eller udviklet og driftet en ny webshop. Vi
forstår digital udvikling i bred forstand. Og vi
ved, at digitale udviklingsprojekter både kan
være brede og helt specifikke.

Du lærer at analysere og lede forandrings- og
udviklingsprocesser i din organisation.
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Modulet giver dig redskaber til at håndtere
er/ledelse/akademiuddannelsen-iudfordringer i forbindelse med forandringer
ledelse/forandringsledelse-akademiuddannelsen-i- som fusioner, økonomiske stramninger og
ledelse
konkurrence fra et globalt marked.
Du bliver medansvarlig for at implementere
og vedligeholde persondataforordningen i
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivvirksomheden, og du fungerer som
liste/
koordinator for GDPR
Opkvalificering inden for
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivlægemiddleproduktion (5 uger kursus + 4
liste/
uger praktik)
Uddannelsesforløb i digital koordinering og
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivmarkedsføring. SEO o Wordpress samt
liste/
SEM.Google Analystics
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivGrafisk Design - Undervisning i Adobe
liste/
Photoshop, Indesign og Illustrator.
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Erhvervsgruppe

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

Akademisk arbejde

Grafisk facilitering

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

HR Konsulent

Private/særlige forløb

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

HR servicering af linjeledelsen Akademiuddannelse
IKT-koordinator og Private/Særlige forløb
lederuddannelsen
IKT-leder uddannelsen
Illustrator: Fra Begynder til
Mester
InDesign: Fra Begynder til
Mester
Innovation metoder- og
værktøjer

15

37057

30

Private/Særlige forløb

4

Private/Særlige forløb

4

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Kvalitativ analyse af it og
organisation

Private/Særlige forløb

10

10
3

Diplomuddannelse

5

50

Private/Særlige forløb

Introduktion til QGIS
Private/Særlige forløb
Inventor - Grundlæggende og
videregående
Private/Særlige forløb
IT Sikkerhedskursus,
CompTIA Security+
Private/Særlige forløb

Akademisk arbejde

37903

9098

5
2
30
30

9

15

Grafisk facilitering’ giver dig mulighed for at
anvende visuelle virkemidler til at
understøtte din kommunikation.
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Du får praktisk træning i det visuelle sprog,
er/merkantil/akademiuddannelsen-iog du får kompetencer til at kombinere
kommunikation-og-formidling/grafisk-facilitering-i- facilitatorrollen med det visuelle. Og du
praksis-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og- lærer at omsætte ord til et grafisk udtryk,
formidling
der giver mening for andre.
Introduktion til HR Årshjul med henblik på at
identificere,implementere og eksekvere på
alle HR faglige områder i organisationen,
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivsamt specialistviden på udvalgte HR faglige
liste/
områder
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/ledelse/akademiuddannelsen-i-hr/hrs-serviceringaf-linjeledelsen-akademiuddannelsen-i-hr
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser
/teknikogteknologi/projektledelse-td
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

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

Akademisk arbejde

Lav bedre mobilvideo - online Private/Særlige forløb

3

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

Akademisk arbejde

Lav visuelt indhold til sociale
medier

2

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

Private/Særlige forløb

Kort beskrivelse af kurset

Du beskæftiger dig med emner som
lederrollen, rekruttering og
medarbejderudvikling.

Hvis du vil lede innovative processer, er
modulet relevant for dig.

Netværkssikkerhed, risikohåndtering mv.
Fag fra Master i IT: Analyser af
arbejdsprocesser ved udvikling, indkøb eller
implementering af it for at opnå en optimal
udnyttelse.
På dette kursus lærer du med enkle regler,
tips og greb at lave bedre mobilvideoer
baseret på journalistisk storytelling. Du bliver
fortrolig med mobilkameraets muligheder,
du lærer at lave god lyd og klippe din historie
sammen i app'en iMovie og Kinemaster.
På dette kursus i visuel formidling lærer du at
producere kreativt, visuelt og populært
content til sociale medier.
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Erhvervsgruppe

Akademisk arbejde

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

Lead the Talent

Private/særlige forløb

40

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/leanledelse-i-praksis-akademiuddannelsen-i-ledelse

Kort beskrivelse af kurset
Udd til innovationsagent med fokus på
brugerdreven innovation og design thinking
værktøjer. Dette med henblik på at drive en
iinovationsproces og skabe vækst. Et
karriere-kickstarter forløb for ledige
akademikere.

Akademisk arbejde

Lean-ledelse i praksis

Akademiuddannelse

37485

30

10

Akademisk arbejde

Ledelse af bæredygtighed

Akademiuddannelse

37976

15

5

Akademisk arbejde

Ledelse i praksis
Livscyklusvurdering med
LCAbyg

Akademiuddannelse

37454

30

10

Private/Særlige forløb

1

Machine Learning
MagiCAD på Revit Ventilation og VVS
MicroStation 2D og 3D, GIS
og punktskyer fra begynder
til avanceret

Private/Særlige forløb

50

Private/Særlige forløb

9

Fra den gode bæredygtige ide til handling. Få
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels viden og kompetencer indenfor
er/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/ledelse-af- bæredygtighed og verdensmålene og
baeredygtighed-akademiuddannelsen-i-ledelse
facilitering af bæredygtige projekter
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/ledelse-ipraksis-akademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

8

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

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Private/Særlige forløb

Akademisk arbejde

MS certificeringer
Private/særlige forløb
Nyhedsbreve - få flere loyale
læsere
Private/Særlige forløb

Akademisk arbejde

Online marketing inkl.
Google certificeringer

Private/Særlige forløb

Akademisk arbejde

Organisation og psykologi

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

Personalejura

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

Personalejura og arbejdsmiljø Akademiuddannelse
Photoshop: Fra Begynder til
Mester
Private/Særlige forløb

Akademisk arbejde

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

30
2

30

10

37548

30

10

37456

30

10

37801

30

10

4

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/ledelse/akademiuddannelsen-i-hr/personalejuraakademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

Microsoftcertificeringer: ASP.NET, Azure,
MCSA Server 2012 R2, MSOffice 365, MS
Sharepoint 2013/2016 og MS SQL Database
2016 og MS Xamarin App programmering
Opblomstring af nyhedsbreve.
Praktisk erfaring med programmer inden for
digital marketing: WordPress, Google
Analytics og Google Ads (SEO/SEM), Adobe
Photoshop, Mailchimp, Facebook, Instagram
og LinkedIn
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Erhvervsgruppe

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

Akademisk arbejde

Podcast for professionelle

Private/Særlige forløb

6

Akademisk arbejde

Potential in action

Private/særlige forløb

60

Akademisk arbejde

Akademiuddannelse

Akademisk arbejde

Procesfacilitering
Produktionsoptimering
Inventor grundlæggende og
videregående

Akademisk arbejde

Projektledelse

Akademiuddannelse

37427

30

10

Akademisk arbejde

Projektledelse
Projektledelse med Prince2

Akademiuddannelse

37518

30

10

Private/særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Python programmering

Private/særlige forløb

30

Akademisk arbejde

Revit architecture
Revit Architecture, BIM Projektering 1+2+3 Del
Revit MEP med MagiCAD EL
Basis
Revit MEP med MagiCAD EL
dag 3 & 4

Private/særlige forløb

30

Private/Særlige forløb

9

Private/Særlige forløb

5

Private/Særlige forløb

2

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

37654

Private/Særlige forløb

15

10

5

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

Forløb med virsomheder. Konkret stategisk
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivopgave, som skaber innovation og stærkt
liste/
netværk.
Med 'procesfacilitering' kan du skabe gode
rammer for involvering og læring samt
opretholde et engageret miljø hvor den
enkelte deltager bidrager aktivt. Du lærer en
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels række teknikker og metoder som du kan
er/ledelse/akademiuddannelsen-ianvende til at facilitere effektive og
ledelse/procesfacilitering-akademiuddannelsen-imeningsskabende processer til fx møder,
forandringsprocesser og udviklingsforløb.
ledelse
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

9

Kort beskrivelse af kurset

Med ’projektledelse’ får du grundlæggende
kompetencer i projektledelse og -styring. Du
får styrket dine kompetencer, så du fremstår
som en kompetent og professionel
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels projektleder eller projektmedarbejder, der
er/ledelse/akademiuddannelsen-ihar gennemslagskraft til at starte,
ledelse/projektledelse-akademiuddannelsen-igennemføre og afslutte organisationens
ledelse
projekter.
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/ledelse/akademiuddannelsen-iledelse/projektledelse-akademiuddannelsen-iProjektledelse til de merkantile og
ledelse
ledelsesbrancherne
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner
På dette kursus bliver du derfor undervist i
Python og dens udvikling Du lærer hvordan
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivdu udvikler og skriver koder, der er i
liste/
overensstemmelse med Pythonic-stilen.
Kurset er et onlinekursus, der veksler mellem
individuelle hjemmestudier af tilgængelige
digitale tutorials med modelleringsøvelser og
ugentlige vejledningsmøder om torsdagen kl.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv16.30 – 18.00. Kurset strækker sig over 14
liste/
uger.
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Akademisk arbejde

Rhino3D Kursus, Basic1

Private/Særlige forløb

2

Akademisk arbejde

Rhino3D Kursus, Basic2

Private/Særlige forløb

2

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

30

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

2

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

Akademisk arbejde

Akademisk arbejde

Revit og AutoCad Kombi

SAP /Jobindex

Private/særlige forløb

30

Private/særlige forløb

Akademisk arbejde

Scrum og Agile

Private/særlige forløb

Akademisk arbejde

Skriv effektivt og bedre online

Private/Særlige forløb

3

Akademisk arbejde

Skriv klart

Private/Særlige forløb

1

Akademisk arbejde

Smartcities

Private/særlige forløb

55

Akademisk arbejde

Private/særlige forløb

65

Private/Særlige forløb

1

Private/Særlige forløb

2

Private/Særlige forløb

2

Akademisk arbejde

Talentmatch
Totaløkonomiske
beregninger med LCCbyg
UI og UX Prototyper med
Adobe XD
UX Design og digitale
brugeroplevelser
Verdensmålene for
bæredygtig udvikling i
praksis: Fra benspænd til
strategiske værdiprocesser

Private/Særlige forløb

2

Akademisk arbejde

Videregående QGIS-kursus

Private/Særlige forløb

2

Akademisk arbejde
Akademisk arbejde
Akademisk arbejde

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

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

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

Kort beskrivelse af kurset
Håndtering af tegningsforløb. Indsigt i
AutoCAD. Faciliteter, der kan effektivisere
det daglige tegnearbejde med skabeloner,
DesignCenter, Tool Paletter, eksterne
referencer, oprettelse af blokke, arbejde
med attributter og præsentations-layout.

SAP . Der er tale om kurser indenfor: Salg og
logistik, HR,bogholderei/regnskabsstyring og
indkøb.
Agile metoder kan hjælpe projekterne til at
blive langt bedre til at levere det rigtige
produkt, hurtigere og billigere. Lær hvordan
man får det bedste samarbejde mellem
udvikling og kunde og hvordan man coacher
og faciliterer sit team til høj produktivitet og
høj kvalitet.
Uanset om du skriver lidt eller meget i dit
arbejde, så vil du efter dette online-kursus
have det bedre med at skrive - og samtidig
også være blevet bedre til det. På kurset
arbejder du med din egen skriveproces og får
ideer til at gøre den både sjovere og
hurtigere med metoden.

Smarte og bæredygtige byer og samfund: et
kursusforløb om hvordan digitalisering kan
hjælpe kommuner opnå bæredygtighedsmål
SMV får løst konkret case af kandidat, som
har tilknyttet mentor.

At arbejde strategisk med FN’s 17
verdensmål sammen med
virksomhedsledere.

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Akademisk arbejde

VPG-Voksenpædagogisk
Grunduddannlse

Private/Særlige forløb

Bygge og anlæg

Affaldshåndtering og sortering på byggepladsen

AMU

47464

3

Bygge og anlæg

Afslibning og efterbehandling
af trægulve
AMU

48906

5

Bygge og anlæg

Ajourføring for
særtransportchauffører

AMU

48626

2

Bygge og anlæg

Anhugning på byggepladsen

AMU

43547

3

Bygge og anlæg

Anlæg i beton-, natursten og
træ
AMU

42384

15

Bygge og anlæg

Anlæg i betonsten, buede
linier

AMU

42307

15

Bygge og anlæg

Anlæg i natursten, træ og
vand

AMU

42385

15

Bygge og anlæg

Anlægsarbejde underlagsopbygning og
komprimering

AMU

49298

3

Bygge og anlæg

Anvendelse af bygge- og
anlægstegninger

AMU

45542

3

Bygge og anlæg

Anvendelse af motorsav 1

AMU

44364

5

8

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/affaldshaandtering-ogsortering-paa-byggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegningog-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/afslibning-og-efterbehandling-aftraegulve
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/saertransport/a
jourfoering-saertransportchauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/anhugning-paabyggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-ibeton-natursten-og-trae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-ibetonsten-buede-linier
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-inatursten-trae-og-vand
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/anlaegsarbejde-underlagsopbygning-ogkomprimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/anvendelseaf-bygge-og-anlaegstegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-ognaturforvaltning-og-naturformidling/anvendelse-afmotorsav-1

Kort beskrivelse af kurset
Deltagerne trænes i undervisnings- og
formidlingsteknik, tilrettelæggelse af
undervisningsopgaver, kvalitetssikring og
evaluering m.m.

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Bygge og anlæg

Anvendelse af motorsav 2

AMU

44360

5

Bygge og anlæg

Anvendelse af stauder i
grønne anlæg

AMU

44615

5

Bygge og anlæg

Arbejde på eller nær
spænding

AMU

48567

1

Bygge og anlæg

Arbejde på eller nær
spænding - ajourf. & praksis

AMU

48568

1

Bygge og anlæg

Arbejdsmiljø

AMU

48050

2

Bygge og anlæg

Asfaltlapning

AMU

49099

5

Bygge og anlæg

Automatiske anlæg, basis
elektrisk kendskab

AMU

48118

3

Bygge og anlæg

Basiskursus for
anlægsgartnere

AMU

47690

20

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-ognaturforvaltning-og-naturformidling/anvendelse-afmotorsav-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anvendelseaf-stauder-i-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygnin
gers-el-installationer/arbejde-paa-eller-naerspaending-ajourf-1hjaelp
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygnin
gers-el-installationer/arbejde-paa-eller-naerspaending-ajourf-praksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/arbejdsmiljoe-2-i-faglaerte-ogufaglaerte-job
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegni
nger/asfaltlapning-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-basiselektrisk-kendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/basiskursusanlaegsgartnere

15

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartnerihavecenter-og-planteskole/begravelsesbinderi-ogvareeksponering

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/beskaering-1

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Begravelsesbinderi og
vareeksponering

Beskæring 1

AMU

AMU

45227

49432

Bygge og anlæg

Beskæring 2

AMU

48063

5

Bygge og anlæg

Betjening af dozere

AMU

44485

5

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

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

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

Bygge og anlæg

Betjening af dumpere

AMU

44486

2

Bygge og anlæg

Betjening af
entreprenørmaskiner

AMU

47572

5

Bygge og anlæg

Betjening af
gummihjulslæssere

AMU

44487

3

Bygge og anlæg

Betjening af hydrauliske
gravemaskiner

AMU

44488

5

Bygge og anlæg

Betjening af minigravere og
minilæssere

AMU

44490

2

Bygge og anlæg

Betjening af personlifte

AMU

43488

2

Bygge og anlæg

Betjening af rendegravere

AMU

44491

5

Bygge og anlæg

Betjening og vedligeholdelse
af mindre gartnermaskiner
AMU

42302

10

Bygge og anlæg

Biodiversitet i
anlægsgartnerfaget

49682

2

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-dumpere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-afentreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-afgummihjulslaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-hydrauliskegravemaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-minigravereog-minilaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-personlifte
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-rendegravere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/betjening-ogvedligeholdelse-af-mindre-gartnermask
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-7

Bygge og anlæg

Blomsterbinding, buketter og
dekorationer
AMU

45228

15

Bygge og anlæg

Brandforanstaltning ved
ukrudtsbrænding

40824

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartnerihavecenter-og-planteskole/blomsterbindingbuketter-og-dekorationer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/brandforanstaltning-ved-ukrudtsbraending

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekningolign-med-tagpap-membraner-ogfolier/brandforanstaltninger-ved-tagdaekkerarbejde

Bygge og anlæg

Brandforanstaltninger ved
tagdækkerarbejde

AMU

AMU

45140

Kort beskrivelse af kurset

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

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

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

Bygge og anlæg

Byggepladslogistik

AMU

43749

2

Bygge og anlæg

Bæredygtig byggeri - cirkulær
økonomi
AMU

48965

3

Bygge og anlæg

CAD 2D

AMU

40340

3

Bygge og anlæg

Design af grønne anlæg

AMU

44272

10

Bygge og anlæg

Diamantskærer - Anvendelse
af love og regler
AMU

49588

3

Bygge og anlæg

Diamantskærer - Betonklip
og skær m. entrep.mask

AMU

49686

2

Bygge og anlæg

Diamantskærer - Bygge- og
anlægskonstruktioner

AMU

49636

5

Bygge og anlæg

Diamantskærer - Gulv- og
vejbaneskæring med sav

AMU

49598

3

Bygge og anlæg

Diamantskærer - Håndholdt
skæring og boring

AMU

49641

3

Bygge og anlæg

Diamantskærer Kerneboring med stativ

AMU

49597

3

Bygge og anlæg

Diamantskærer - Praktisk
tilrettelæggelse

AMU

49681

5

Bygge og anlæg

Diamantskærer - Stabilitet

AMU

49640

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/byggepladslogistik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/baeredygtigbyggeri-cirkulaer-oekonomi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/cad-2d-paabyggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/design-afgroenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/diamantskaerer-anvendelseaf-love-og-regler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/diamantskaerer-betonklip-ogskaer-m-entrepmask
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/diamantskaerer-bygge-oganlaegskonstruktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/diamantskaerer-gulv-ogvejbaneskaering-med-sav
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/diamantskaerer-haandholdtskaering-og-boring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/diamantskaerer-kerneboringmed-stativ
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/diamantskaerer-praktisktilrettelaeggelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/diamantskaerer-stabilitet

Kort beskrivelse af kurset

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

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

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode Varighed Kursusnavn /
Type uddannelse
Antal ECTS Link
/ modulnr. dage
Kursustitel
Ect.)
Diamantskærer - Vedligehold
af værktøj og maskiner
AMU

Diamantskærer - Vægskæring AMU

49599

48907

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/diamantskaerer-vedligeholdaf-vaerktoej-og-maskiner

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/diamantskaerer-vaegskaering

Bygge og anlæg

Diamantskærer - Wireskæring AMU

49778

2

Bygge og anlæg

Digital maskinstyring af
entreprenørmaskiner i 2D

AMU

45901

5

Bygge og anlæg

Dimensionering af køl og
anvendelse af lovgivning  

AMU

48603

5

Bygge og anlæg

Drift af
ammoniakkøleanlæg                
                           
AMU

44708

5

Bygge og anlæg

Eftersyn el-værktøj

AMU

49707

0,5

Bygge og anlæg

El introduktion for
reparatører 1, el-lære

AMU

49399

5

Bygge og anlæg

El introduktion for
reparatører 2, el-lære

AMU

49415

5

Bygge og anlæg

El-lære og relæteknik,
Fejlfinding A

AMU

49416

5

Bygge og anlæg

El-pneumatik fejlfinding,
Fejlfind B

AMU

49420

5

Bygge og anlæg

El-teknik grundlæggende
pneumatik, Fejlfinding A

AMU

49417

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/diamantskaerer-wireskaering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/digital-maskinstyring-afentreprenoermaskiner-i-2d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeletek-dim-af-koeleanlaeg-anvendelseaf-lovgivn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeleteknik-drift-af-ammoniakkoeleanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygnin
gers-el-installationer/eftersyn-af-elvaerktoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/el-introduktionreparatoerer-1-el-laere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/el-introduktionreparatoerer-2-relaeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-1-ellaere-og-relaeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-2-elpneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-2pneumatik-og-fejlfinding

Kort beskrivelse af kurset

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

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

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

Bygge og anlæg

Ergonomi inden for
ufaglærte og faglærte job
(F/I)

AMU

48596

3

Bygge og anlæg

Etablering af indkørsler i
belægningssten og flise

AMU

40185

5

Bygge og anlæg

Etablering af regnbede

AMU

47644

5

Bygge og anlæg

Fagunderstøttende dansk
som andetsprog for F/I

AMU

45571

10

Bygge og anlæg

Fejlfinding, relæstyring og
motorer, Fejldinding B

AMU

49419

5

48889

4

Bygge og anlæg

Fiberkabling - grundlæggende AMU
Formbygning til
betonstøbning - enkle
AMU
løsninger

49179

5

Bygge og anlæg

Fugemontør - Anvendelse af
love og regler

AMU

49715

3

Bygge og anlæg

Fugemontør Grundlæggende fugeteori

AMU

49714

3

Bygge og anlæg

Fugemontør Materialehåndtering

AMU

49713

2

Bygge og anlæg

Fuger - fugning ved vinduer
og døre

AMU

40163

3

Bygge og anlæg

Fugning - personlig sikkerhed
ved fugning
AMU

45588

1

Bygge og anlæg

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/ergonomi-inden-ufaglaerte-ogfaglaerte-job-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/etablering-afindkoersler-i-belaegningssten-og-flise
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/etablering-afregnbede
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-1fejlf-relaestyringer-motor
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/teleog-datateknik/fiberkabling-grundlaeggende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/industrielfremstilling-af-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/fugearbejdemed-fleksible-fugematerialer/fugemontoeranvendelse-af-love-og-regler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/fugearbejdemed-fleksible-fugematerialer/fugemontoergrundlaeggende-fugeteori
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/fugearbejdemed-fleksible-fugematerialer/fugemontoermaterialehaandtering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fuger-fugningved-vinduer-og-doere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fugningpersonlig-sikkerhed-ved-fugning-mv

Kort beskrivelse af kurset

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

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

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

Bygge og anlæg

Gasforsyningen og gassens
egenskaber

AMU

41982

5

Bygge og anlæg

GPS i 3D-maskinstyring

AMU

46750

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/gasforsyning-og-gassensegenskaber
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/gps-i-3d-maskinstyring-afentreprenoermaskiner

Bygge og anlæg

Graveskader - Forebyggelse

AMU

40562

3

Bygge og anlæg

Grundlæggende anlægsteknik AMU

47803

15

Bygge og anlæg

Grundlæggende betjening af
mindre entreprenørmaskiner AMU

44489

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/teleskoplaesser-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/grundlaeggende-anlaegsteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/betjening-af-minidumpereog-motorboerer

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/montage-af-industriprodukter/grundlaeggendeel-laere-operatoerer-ac

Bygge og anlæg

Grundlæggende el-lære for
operatører - AC (AA)

AMU

48403

Bygge og anlæg

Grundlæggende el-lære for
operatører - DC (AA)

AMU

48427

3

Bygge og anlæg

GVK-godkendt vinylsvejsning AMU

48916

1

Bygge og anlæg

Hånd- og rygsprøjtecertifikat AMU

48170

2

Bygge og anlæg

Indeklima og
ventilationsanlæg,
ejendomsservice

AMU

48582

5

Bygge og anlæg

Indregulering af ventilationsog klimaanlæg
AMU

44997

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/montage-af-industriprodukter/grundlaeggendeel-laere-operatoerer-dc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegningog-vaadrumsopgaver-med-vaadrumssikring/gvkgodkendt-vinylsvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-ognaturforvaltning-og-naturformidling/haand-ogrygsproejtecertifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/i
ndeklima-og-ventilationsanlaeg-ejendomsservice
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/klimatekniskomraade/indregulering-af-ventilations-ogklimaanlaeg

Kort beskrivelse af kurset

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

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

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

Bygge og anlæg

Introduktion til førstehjælp

AMU

42730

0,4

Bygge og anlæg

Kabelarbejde - etablering af
nyanlæg

AMU

49316

5

Bygge og anlæg

Kabelarbejde - planlægning
og samarbejde

AMU

45736

3

Bygge og anlæg

Kabelarbejde - retablering af
belægninger
AMU

43718

5

Bygge og anlæg

Klimasikring af bygge- og
anlægskonstruktioner

AMU

49592

5

Bygge og anlæg

Klimateknik, drift af klima- og
ventilationsanlæg
AMU

44555

5

Bygge og anlæg

Klimateknik, service og drift

44990

5

Bygge og anlæg

Klimatekniske målinger og
komponenter

AMU

44988

5

Bygge og anlæg

Kloakering - anv. og lokal
afledning af regnvand

AMU

49292

4

Bygge og anlæg

Kloakering - Anvendelse af
lovgrundlag

AMU

49291

4

Bygge og anlæg

Kloakering - Anvendelse af
lægningsbestemmelser

AMU

49278

2

Bygge og anlæg

Kloakering - Arbejdsmiljø

AMU

49277

2

Bygge og anlæg

Kloakering - Aut.
Kloakmesterarbejde i praksis AMU

49290

10

Bygge og anlæg

Kloakering - El-udstyr i
pumpebrønde

47588

1

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/introduktion-til-foerstehjaelp-paa-jobbet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kabelarbejde-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kabelarbejde-planlaegning-og-samarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kabelarbejde-retablering-af-belaegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/klimasikring-af-bygge-og-anlaegskonstruktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/klimatekniskomraade/klimateknik-drift-af-klima-ogventilationsanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/klimatekniskomraade/klimateknik-service-og-drift
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/klimatekniskomraade/klimatekniske-maalinger-og-komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-aut-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-9
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-4
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-aut-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-el-udstyr-i-pumpebroende

Kort beskrivelse af kurset

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

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

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

Bygge og anlæg

Kloakering - Funktionen
fagligt ansvarlig

AMU

48444

10

Bygge og anlæg

Kloakering - i det åbne land

AMU

47146

7

Bygge og anlæg

Kloakering - KS i Autoriseret
virksomhed

AMU

49433

2

Bygge og anlæg

Kloakering - Projektering og
dimensionerin

AMU

49289

14

Bygge og anlæg

Kloakering - Pumpeanlæg
m.v.

AMU

49288

3

Bygge og anlæg

Kloakering - Udskilleranlæg

AMU

47145

4

Bygge og anlæg

Kloakering - Ved landbrugets
driftsbygninger
AMU

49283

2

Bygge og anlæg

Kloakering Dræning af
bygværker

AMU

46969

1

Bygge og anlæg

Kloakering - Spuleoperatør

AMU

48047

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-funktionen-fagligt-ansvarlig
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-i-det-aabne-land
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-ks-i-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-8
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-7
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-udskilleranlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-ved-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-draening-af-bygvaerker
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-spuleoperatoer

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-stroempeforing-af-afloebsledninger

Bygge og anlæg

Kloakering - Strømpeforing af
afløbsledninger
AMU

47566

Bygge og anlæg

Kloakering - TV-inspektion af
afløbsinstallationer
AMU

41356

4

Bygge og anlæg

Kloakering-Afløbsplan for
småhuse

AMU

49280

6

Bygge og anlæg

Kloakering-Afløbssystemers
formål og indretning

AMU

49279

3

Bygge og anlæg

Kloakering-Digital tegning af
afløbsplaner

AMU

49281

3

Bygge og anlæg

Kloakering-Udførelse af
afløbsinstallationer

AMU

49282

16

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-tv-inspektion-af-afloebsinstallationer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-afloebsplan-smaahuse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-5
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-digital-tegning-af-afloebsplaner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-6

Kort beskrivelse af kurset

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

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

Bygge og anlæg

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode Varighed Kursusnavn /
Type uddannelse
Antal ECTS Link
/ modulnr. dage
Kursustitel
Ect.)
Kommercielle køleanlæg
m/CO2 som kølemiddel     

AMU

40035

5

Bygge og anlæg

Kommunikation og
konflikthåndtering - service

AMU

44853

3

Bygge og anlæg

Kommunikation og
samarbejdsmetoder på
byggepladsen

AMU

43748

2

Bygge og anlæg

Kranbasis - Teleskoplæsser
m. kranløft over 8 tm

AMU

48678

7

Bygge og anlæg

Kundeservice

AMU

45261

3

Bygge og anlæg

Kvalitetssikring af GVKgodkendt vinylbelægning

AMU

48917

2

Bygge og anlæg

L-AUS, tavle- og
installationsarbejde

AMU

44755

1

Bygge og anlæg

Miljø og biologiske forhold i
grønne anlæg

AMU

47691

5

Bygge og anlæg

Montering af rottespærrer

AMU

47744

1

Bygge og anlæg

Måling af termisk,
atmosfærisk & akustisk
indeklim

AMU

48177

4

AMU

49073

1

AMU

49070

2

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Nedrivning - Ajourføring
Nedrivning - Anv. af
skærebrænder og
plasmaskæring

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/kommercielle-koeleanlaeg-med-co2-somkoelemiddel

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/kommunikation-og-konflikthaandtering-service
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-byggeanlaeg/kommunikations-og-samarbejdsmetoderpaa-byggeplads
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/kranbasis-teleskoplaesserm-kranloeft-over-8-tm
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-metro-og-letbane/kundeservice
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegningog-vaadrumsopgaver-medvaadrumssikring/kvalitetssikring-af-gvk-godkendtvinylbelaegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygnin
gers-el-installationer/l-aus-tavle-oginstallationsarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/miljoe-ogbiologiske-forhold-i-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-montering-af-rottespaerrer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/klimatekniskomraade/maaling-af-termisk-atmosfaerisk-akustiskindeklim
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering-0

Kort beskrivelse af kurset

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Bygge og anlæg

Nedrivning - anvendelse af
love og regler mv.

AMU

45578

3

Bygge og anlæg

Nedrivning - indvendig

AMU

45816

3

Bygge og anlæg

Nedrivning materialehåndtering

AMU

45642

5

Bygge og anlæg

Nedrivning - PCB, bly o. lign.
skadelige stoffer

AMU

48320

3

Bygge og anlæg

Nedrivning produktionsanlæg

AMU

49071

5

Bygge og anlæg

Nedrivning - ustabile
konstruktioner og stabilitet

AMU

49072

7

Bygge og anlæg

Nedrivning med
entreprenørmask. og større
materiel

AMU

46833

4

Bygge og anlæg

Netteknik: Anvendelse af
teknologier og begreber

AMU

48326

5

Bygge og anlæg

Nivellering

AMU

49318

5

Bygge og anlæg

Opbygning og idriftsætning
af køl

AMU

40517

10

Bygge og anlæg

Operatør vedligehold, L-AUS
arbejde i produktionen

AMU

47543

2

Bygge og anlæg

Opstart af bygge- og
anlægsprojekter

AMU

43577

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/nedrivning-anvendelse-aflove-og-regler-mv
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/nedrivning-indvendig
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/nedrivningmaterialehaandtering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/nedrivning-pcb-bly-o-lignskadelige-stoffer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/nedrivning-ustabilekonstruktioner-og-stabilitet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/nedrivning-medentreprenoermask-og-stoerre-materiel
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/nivellering-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeletekopbygn-idriftsaettelse-afkoeleanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/operatoer-vedligehold-l-ausarbejde-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/opstart-afbygge-og-anlaegsprojekter

Kort beskrivelse af kurset

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Bygge og anlæg

Pasning og vedligeholdelse af
entreprenørmaskiner
AMU

44501

3

Bygge og anlæg

Personlig sikkerhed v arbejde
med epoxy og isocyanater
AMU

47942

2

Bygge og anlæg

Plantebeskyttelse i gartneri,
sprøjtecertifikat

AMU

42389

10

Bygge og anlæg

Planteliv, økologi og miljølære AMU

45728

15

Bygge og anlæg

Plantevækst og etablering af
grønne anlæg
AMU

42316

15

Bygge og anlæg

PLC fejlfinding, Fejlfinding D
(ÅV)

AMU

49424

5

Bygge og anlæg

PLC montage og fejlfinding,
Fejlfinding C (ÅV)

AMU

49422

5

Bygge og anlæg

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

AMU

49421

5

Bygge og anlæg

PLC styring, idriftsætning,
Fejlfinding D (ÅV)

AMU

49423

5

Bygge og anlæg

Plænegræs, ukrudt,
skadevoldere og pleje

AMU

44597

5

Bygge og anlæg

Plænegræs, vækstforhold og
gødning
AMU

44596

5

Bygge og anlæg

Projektforståelse - bygge og
anlæg

48980

2

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/vejbygning-bygning-af-fortovsarealer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/overfladebehandling-3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartnerihavecenter-og-planteskole/plantebeskyttelse-igartneri-sproejtecertifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartnerihavecenter-og-planteskole/planteliv-oekologi-ogmiljoelaere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plantevaekstog-etablering-af-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-4-2-plcog-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-3-2-plcmontage-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-3-1-plcfoelere-og-vision
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-4-1idriftsaetning-plc-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraesukrudt-skadevoldere-og-pleje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraesvaekstforhold-og-goedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-2

Kort beskrivelse af kurset

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Bygge og anlæg

Recert. Af varmluft og
ekstrudersvejsning
  

AMU

42856

3

Bygge og anlæg

Rulle- & bukkestillads

AMU

45566

1

Bygge og anlæg

Samarbejde i teams

AMU

49376

2

Bygge og anlæg

Sikkerhed ved arbejde med
asbestholdige materialer

AMU

45845

4

Bygge og anlæg

sikkerhed ved bitumen- og
asfaltmatrialer

AMU

47200

2

Bygge og anlæg

stillads- sikkerhed og
anvendelse

AMU

45999

1

Bygge og anlæg

Store dampkedler højst 120
grader

AMU

47915

10

Bygge og anlæg

Svejsning af rørsystemer i
plast

AMU

41981

10

Bygge og anlæg

Systemstilladser - opstilling
mv.

AMU

44004

15

Bygge og anlæg

Tagdækning - inddækning og
afslutning med metal
AMU

47222

2

Bygge og anlæg

Tagdækning- lægning af sbs
papper

AMU

49340

5

Bygge og anlæg

Tagdækning- svejseteknik

AMU

49339

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/plastsvejsning/recertificering-af-varmluft-ogekstrudersvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/rulle-og-bukkestillads-opstilling-mv
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/samarbejde-i-teams
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivningog-affaldshaandtering/sikkerhed-ved-arbejde-medasbestholdige-materialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekningolign-med-tagpap-membraner-ogfolier/tagdaekning-sikkerhed-ved-bitumen-ogasfaltmat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/stillads-anvendelse-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/varmetekniskomraade-fyrede-anlaeg/store-dampkedler-hoejst120-grader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/svejsning-af-roersystemer-i-plast
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/systemstilladser-op-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekningolign-med-tagpap-membraner-ogfolier/tagdaekning-inddaekning-og-afslutning-medmetal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekningolign-med-tagpap-membraner-og-folier/laegning-afsbs-tagpap
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekningolign-med-tagpap-0

Kort beskrivelse af kurset

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Bygge og anlæg

Tagdækning, isolering og
faldopbygning

AMU

43683

5

Bygge og anlæg

Teleskoplæsser - Certifikat

AMU

48671

5

Bygge og anlæg

Træer og buske om
sommeren

AMU

42395

15

Bygge og anlæg

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

42305

20

Bygge og anlæg

Tårnkran og fast opstil.
kraner + Kranbasis

AMU

48684

22

Bygge og anlæg

Tårnkran og fastopstillede
kraner

AMU

49425

15

Bygge og anlæg

Ukrudtbekæmpelse uden
kemi

AMU

46661

5

Bygge og anlæg

Varmeanlæg - installation,
drift og service

AMU

48895

3

Bygge og anlæg

Varmepumper - installation
og service

AMU

48892

4

Bygge og anlæg

Vejasfalt - Varetagelse af
Sundhed og Sikkerhed
Vejasfaltarbejde Arbejdsmetoder og
udlægning

Bygge og anlæg

Vejasfaltarbejde Komprimering

Bygge og anlæg

AMU

47183

5

AMU

49094

10

AMU

44424

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekningolign-med-tagpap-membraner-ogfolier/tagdaekning-isolering-og-faldopbygning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/teleskoplaesser-medgafler-betjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeer-ogbuske-om-sommeren
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeer-ogbuske-om-vinteren-besk-og-plejep
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/taarnkran-og-fast-opstilkraner-kranbasis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelseaf-entreprenoermateriel/taarnkran-ogfastopstillede-kraner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-ogpleje-af-groenne-omraader-oganlaeg/ukrudtbekaempelse-uden-kemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/varmeanlaeg-installation-drift-ogservice
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/koelea
utomatik-og-varmepumper/varmepumperinstallation-og-service
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegni
nger/vejasfalt-varetagelse-af-sundhed-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegni
nger/vejasfaltarbejde-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegni
nger/vejasfaltarbejde-komprimering

Kort beskrivelse af kurset

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Bygge og anlæg

Vejbygning - bygning af
fortovsarealer

AMU

45775

5

Bygge og anlæg

Vejen som arbejdsplads Certifikat

AMU

47136

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Almen fødevarehygiejne

AMU

45818

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Almen fødevarehygiejne for
f/l

AMU

45902

5

Hotel, restauration, køkken, kantine

Anretning

AMU

48813

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Barista-, kaffe- og
theoplevelser

AMU

48866

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Brød og madbrød med fibre
og fuldkorn.

AMU

40781

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Bæredygtig madfremstilling

AMU

48816

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Bønner og linser - grønne
proteiner i sunde retter

AMU

46999

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Danske Egnsretter

AMU

48832

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Danske tapas

AMU

48835

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Det klimavenlige køkken

AMU

43060

2

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

Kort beskrivelse af kurset

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Hotel, restauration, køkken, kantine

Det Nordiske køkken

AMU

48834

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Ernæringsrigtige retter - trin 1 AMU

48819

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Ernæringsrigtige retter - trin 2 AMU

48820

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Forarbejdning af råvaretyper AMU

48825

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Gastronomen som vært

AMU

47567

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Grundlæggende brød, kager,
AMU
deserter i køkkenet 1

48814

4

Hotel, restauration, køkken, kantine

Grundtilberedning

AMU

48837

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kalkulation ved
gæstebetjening

AMU

40914

1

Hotel, restauration, køkken, kantine

Kommunikation og
serviceorienteret
gæstebetjening

AMU

48872

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Mad til take away

AMU

49782

1

Hotel, restauration, køkken, kantine

Mad til vegetarer og veganer AMU

48781

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/det-nordiske-koekken-i-madfremstilling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/ernaeringsrigtige-retter-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/ernaeringsrigtige-retter-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/forarbejdning-af-raavaretyper
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/gastronomen-som-vaert
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/grundlaeggende-broed-kager-desserteri-koekkenet-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/grundtilberedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-ogservice/kalkulation-ved-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-ogservice/kommunikation-og-serviceorienteretgaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/mad-til-take-away
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behovernaering/mad-til-vegetarer-og-veganere

Kort beskrivelse af kurset

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

Hotel, restauration, køkken, kantine

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

AMU

48842

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen-6

Hotel, restauration, køkken, kantine

Omlægning til økologisk
madproduktion

AMU

47804

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Produktion af smoothies,
geenies og juices til go

AMU

48846

1

Hotel, restauration, køkken, kantine

Råvarer i køkkenet trin 2

AMU

48827

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Salg og service i
gæstebetjening

AMU

47692

1

Hotel, restauration, køkken, kantine

Servering og betjening ved
selskab og konference

AMU

48876

3

Hotel, restauration, køkken, kantine

Smagen i centrum

AMU

45874

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Smørrebrødskøkken - trin 1

AMU

48828

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Smørrebrødskøkken - trin 2

AMU

48829

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behovernaering/omlaegning-til-oekologisk-madproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/produktion-af-smoothies-greenies-ogjuices-go
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/raavarer-i-koekkenet-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/salgog-service-i-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-ogservice/servering-og-betjening-ved-selskab-ogkonference
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behovernaering/smagen-i-centrum
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/smoerrebroedskoekken-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/smoerrebroedskoekken-trin-2

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/saeson-gastronomi-med-optimering

Hotel, restauration, køkken, kantine

Sæsongastronomi med
optimering

AMU

47564

Kort beskrivelse af kurset

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Hotel, restauration, køkken, kantine

Tilberedning af det varme og
kolde køkken - trin 1
AMU

48817

2

Hotel, restauration, køkken, kantine

Tilberedning af det varme og
kolde køkken - trin 2
AMU

48818

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/tilberedning-af-det-varme-og-koldekoekken-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/tilberedning-af-det-varme-og-koldekoekken-trin-2

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantineog-catering/vejledning-om-foedevareallergi

Hotel, restauration, køkken, kantine

Vejledning om fødevareallergi AMU

48833

Hotel, restauration, køkken, kantine

Årstidernes råvarer i
måltiderne

AMU

47667

2

Industriel produktion

Airles og pneumatisk
malingspåføring

AMU

44876

5

Industriel produktion

Anhugning af byrder

AMU

43931

5

Industriel produktion

Anvendelse af
faldsikringsudstyr

AMU

44465

1

Industriel produktion

Anvendelse af LEAN
værktøjer i produktionen

AMU

49086

5

48049

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behovernaering/aarstidernes-raavarer-i-maaltiderne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/overfladebehandling/airless-og-pneumatiskmalingspaafoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/betjening-af-travers-portalkran-ogriggerudstyr/anhugning-af-byrder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/anvendelse-af-faldsikringsudstyr
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/anvendelse-af-lean-vaerktoejer-iproduktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/arbejdsmiljoe-1-i-faglaerte-ogufaglaerte-job

3

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

Industriel produktion

Industriel produktion

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og
ufaglærte job
AMU
Basic Offshore Safety
Induction & Emergency
Training (BOSIET)
Udbyder: Falck Safety Service
Esbjerg
Private/Særlige forløb

Kort beskrivelse af kurset

Basic Offshore Safety Induction & Emergency
Training (BOSIET)

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

Industriel produktion

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode Varighed Kursusnavn /
Type uddannelse
Antal ECTS Link
/ modulnr. dage
Kursustitel
Ect.)
Basis maskinforståelse for
operatører (AA)
Beregning af
isoleringstykkelser

Industriel produktion

AMU

48572
44434

3
2

AMU

Industriel produktion

Blyfri manuel lodning

AMU

48247

2

Industriel produktion

CAM drejning

AMU

47440

5

Industriel produktion

CAM fræsing (2D)

AMU

47443

5

Industriel produktion

CAM fræsing (3D)

AMU

47445

5

Industriel produktion

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

AMU

47455

5

Industriel produktion

Drejeteknik på konventionel
drejebænk

AMU

45180

5

Industriel produktion

ESD sikring for operatører

AMU

48244

1

Industriel produktion

Fristråleblæsning og
metallisering

AMU

48924

8

Industriel produktion

Grundlæggende Box-building AMU

48248

5

Industriel produktion

Grundlæggende
komponentkendskab

48245

3

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/montage-af-industriprodukter/basismaskinforstaaelse-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/beregning-af-isoleringstykkelser

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/cam-drejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/cam-fraesning-2d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cam-fraesning-3d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejning-med-c-akseavanceret-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/drejeteknik-paakonventionel-drejebaenk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-elektronikprodukter/esd-sikringoperatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/overfladebehandling/fristraaleblaesning-ogmetallisering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggende-box-building
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggendekomponentkendskab

Kort beskrivelse af kurset

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Industriel produktion

Grundlæggende pneumatik
for operatører (AA)

AMU

48428

3

Industriel produktion

Grundlæggende
produktionsteknik, elektronik AMU

48961

10

Industriel produktion

Grundlæggende reworkteknik AMU

47996

5

Industriel produktion

Grundlæggende
videooptagelse og redigering AMU

48754

2

AMU

49418

5

AMU

48894

5

Industriel produktion

Hydraulik og fejlfinding/
diagram, fejlfinding A
Håndtering med
industrirobotter for
operatører

Industriel produktion

Introduktion til loddeteknik

AMU

49021

2

Industriel produktion

IPC Inspektion

AMU

48249

5

Industriel produktion

IT og produktionsstyring for
medarbejdere

AMU

45361

5

Industriel produktion

Jobinstruktion, oplæring af
produktionsmedarbejder

AMU

48005

2

Industriel produktion

Kommunikation i teams

AMU

49259

2

Industriel produktion

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/montage-af-industriprodukter/grundlaeggendepneumatik-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-praecisionsprint-og-automatiskproduktion/grundlaeggende-produktionsteknikelektronik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-afelektronikprodukter/grundlaeggende-reworkteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/grundlaeggende-videooptagelse-og-redigering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-3hydraulik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/betjening-af-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-elektronikprodukter/introduktiontil-loddeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-praecisionsprint-og-automatiskproduktion/ipc-inspektion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/it-og-produktionsstyring-medarbejdere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/jobinstruktion-oplaering-afproduktionsmedarbejder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/kommunikation-i-teams

Kort beskrivelse af kurset

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Industriel produktion

Kvalitetsbevidsthed ved
industriel produktion

AMU

45370

3

Industriel produktion

Kvalitetskontrol af
stålkonstruktioners overflade AMU

47055

5

Kvalitetsstyring i
virksomheder
Køleisolering - Foamglas

49430
47951

2
3

49062

5

49061

4

Industriel produktion

Industriel produktion

Industriel produktion

Industriel produktion

Køleisolering/cellegumiplader

Køleisolering/cellegumislange
r

AMU

AMU

AMU

AMU

Industriel produktion

Lean support i produktion

AMU

47085

2

Industriel produktion

Måleteknik for operatører

AMU

48923

5

Industriel produktion

Offshore Bosiet

Private/særlige forløb

3

Industriel produktion

Offshore Confined Spaces
Offshore Danish Emergency
Team Course incl. HUET

Private/særlige forløb

2

Private/særlige forløb

5

Industriel produktion

Industriel produktion

Offshore Danish Helicopter
Landing Officer Course ‐ HLO
Offshore Førstehjælp
offshore
Offshore GWO – BTT (Basic
Techical Training)
Offshore GWO Advanced
Rescue training

Industriel produktion

Offshore GWO Blade repair

Industriel produktion
Industriel produktion
Industriel produktion

Private/særlige forløb

2

Private/særlige forløb

1

Private/særlige forløb

5

Private/særlige forløb

10

Private/særlige forløb

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/kvalitetsbevidsthed-ved-industriel-produktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/overfladebehandling/kvalitetskontrolstaalkonstruktioners-overflade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/kvalitetsstyring-i-virksomheder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/koeleisolering-foamglas
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegumiplader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegumislanger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/lean-support-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/metrologi-i-metalindustrien/maaleteknikoperatoerer
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

Kort beskrivelse af kurset

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

Industriel produktion
Industriel produktion
Industriel produktion
Industriel produktion
Industriel produktion
Industriel produktion

Industriel produktion

Industriel produktion

Industriel produktion

Industriel produktion

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

Offshore GWO BST Fire
Awareness

Offshore GWO BST First Aid
Offshore GWO BST First Aid
Refresher
Offshore GWO BST Manual
Handling
Offshore GWO Slinger
Signaller
Offshore GWO Working at
Heights incl. PSAgA
Offshore GWO Working at
Heights incl. PSAgA Refresher
P
Pladeisolering i Offshore- og
olieindustri
Pladeudfoldning - trin 1

Pladeudfoldning - trin 2

Pladeudfoldning - trin 3

Industriel produktion

Private/særlige forløb

1

Private/særlige forløb

2

Private/særlige forløb

1

Private/særlige forløb

0,5

Private/særlige forløb

2

Private/særlige forløb

2

Private/særlige forløb

AMU

AMU

AMU

49068

1
5

49065

10

49063

10

49064

10

AMU

Industriel produktion

PLC introduktion,
automatiske maskiner og
anlæg (ÅV)

AMU

44637

5

Industriel produktion

Produktion for operatører i
procesindustrien

AMU

47290

3

Industriel produktion

Produktionsoptimering for
operatører vha lean

AMU

40658

1

Industriel produktion

Rep/vedligehold
procesfødevareanlæg

AMU

49090

5

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/plc-introduktionautomatiske-maskiner-og-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/produktion-og-teknik-iprocesindustrien/produktion-operatoerer-iprocesindustrien
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/produktionsoptimering-operatoerer-vhalean
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/repvedligeholdprocesfoedevareanlaeg-mejeriproces

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

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

Industriel produktion

Rep/vedligehold på
procesfødevare anlæg 1

AMU

49087

4

Industriel produktion

Rep/vedligehold på
procesfødevare hjælpeanlæg
2
AMU

49088

5

Industriel produktion

Rep/vedligehold på
procesfødevareanlæg
hygiejne

AMU

49089

5

Industriel produktion

Robot, periferiudstyr for
operatører

AMU

48904

5

Industriel produktion

Robotbetjening for
operatører

AMU

48905

5

Industriel produktion

Robotsvejsning med
processerne MIG/MAG

AMU

47228

2

Industriel produktion

Sikker adfærd i produktionen AMU

49377

1

Sikkerhed på automatiske
maskiner og anlæg
Sikkerhed ved udførelse af
teknisk isolering

47905
41909

4
1

Industriel produktion

Industriel produktion

AMU

AMU

Industriel produktion

SMT 1 Lodning af SMD
komponenter

AMU

48250

5

Industriel produktion

Systematisk problemløsning
for operatører

AMU

43939

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/repvedligehold-paaprocesfoedevare-anlaeg-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/repvedligehold-paaprocesfoedevareanlaeg-hygiejne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/repvedligehold-paaprocesfoedevare-hjaelpeanlaeg-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/betjening-af-industrirobotter-operatoerer/robotperiferiudstyr-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/betjening-af-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/robotsvejsning-med-processernemigmag
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/sikker-adfaerd-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/sikkerhed-ved-udfoerelse-afteknisk-isolering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-elektronikprodukter/smt-1lodning-af-smd-komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/systematisk-problemloesningoperatoerer

Kort beskrivelse af kurset
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Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

Industriel produktion

Industriel produktion

Industriel produktion

Industriel produktion

Industriel produktion

Industriel produktion

Industriel produktion

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

Tavlemøder
Teknisk Brandisolering ventilation og brandlukn

Teknisk isolering Lydisolering
Teknisk isolering - PVC folie
trin 1

Teknisk isolering - PVC folie
trin 2

Teknisk Isolering - Termiske
anlæg

Teknisk isolering af flader og
tanke

Teknisk rør- og
kanalisolering, pap og lærred

AMU

AMU

AMU

AMU

AMU

AMU

AMU

1
5

47587

5

49059

4

49060

4

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/teknisk-isolering-pvc-folie-trin-2

49066

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/teknisk-isolering-termiske-anlaeg

49057

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/teknisk-isolering-af-flader-og-tanke

49058

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/teknisk-roer-og-kanalisolering-papog-laerred
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/tilstandsbaseretvedligehold-automatiske-maskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/udvikling-af-teams

AMU

Industriel produktion

Tilstandsbaseret vedligehold AMU

44663

5

Industriel produktion

49382

1

It og teleteknik

Udvikling af teams
AMU
Algoritmer og datastrukturer
- tomplads på bachelor i
datalogi
Private/Særlige forløb

It og teleteknik

App programmering:
Udvikling af responsive apps

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/tavlemoeder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/teknisk-brandisolering-ventilationog-brandlukn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/teknisk-isolering-lydisolering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-aftekniske-anlaeg/teknisk-isolering-pvc-folie-trin-1

49264
49067

Industriel produktion

40

49503

5

Kort beskrivelse af kurset

10

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivAt få indsigt i algoritmer som model for
liste/
sekventielle beregningsprocesser.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/appprogrammering-udvikling-af-responsive-apps

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

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

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

It og teleteknik

Automatiske maskiner,
systematisk vedligehold

AMU

40648

3

It og teleteknik

Avanceret programmering

Akademiuddannelse

37890

30

It og teleteknik

Betjening og basis
programmering af
svejserobot

AMU

47225

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-maskinersystematisk-vedligehold
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/avanceret-programmeringakademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/betjening-og-basis-programmering-afsvejserobot

30

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-iinformationsteknologi/brugervenlighed-og-grafiskdesign-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi

It og teleteknik

Brugervenlighed og grafisk
design

Akademiuddannelse

It og teleteknik

C# Programmering

Private/Særlige forløb

It og teleteknik

Cloud

37542

Private/Særlige forløb

10

10

30

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

30

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

It og teleteknik

Database SQL

Private/Særlige forløb

30

It og teleteknik

DevOps og Container
Teknologi - Master i IT

Private/Særlige forløb

20

5

It og teleteknik

Distribuerede Systemer og
Sikkerhed

Private/Særlige forløb

40

10

It og teleteknik

Human-Computer Interaction Private/Særlige forløb

40

10

It og teleteknik

Internet of Things

30

10

Akademiuddannelse

37899

Kort beskrivelse af kurset

Du får hands-on og arbejder bl.a. med
algoritme- og designmønstre,
applikationsarkitektur og kriterier for
programkvalitet.

Med 'brugervenlighed og grafik design' bliver
kvalificeret til at designe interaktive
brugergrænseflader, der giver succesfulde
brugeroplevelser.
Webprogrammering med Microsoft C#,
Visual Studio, SQL, JavaScript, C#, HTML 5 og
CSS3.
Implementering og administration af IT
infrastruktur med Microsoft 365 (cloud),
herunder også Active Directory, threat policy
og compliance.

Microsoft SQL 2019 databaser,
administration og modellering, samt
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivforespørgsler og data warehouse
liste/
implementering, BI og datamodellering.
Få centrale begreber og teknikker inden for
arkitekturer og udviklingsprocesser til
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivanalyse, design, implementering og test af
liste/
microservice/distribuerede systemer.
At give deltagerne en forståelse af de basale
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivmodeler, begreber og teknikker i sikre
liste/
distribuerede systemer.
At introducere de studerende til de
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivgrundlæggende elementer i Humanliste/
Computer Interaction (HCI).
På modulet lærer du at sammensætte
forskellige teknologier og arkitekturforslag til
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels simple IoT-løsninger, som du efterfølgende
er/serviceprodit/akademiuddannelsen-iafprøver. Du får desuden indsigt i
informationsteknologi/internet-thingssammenhængen mellem dataopsamling,
akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
cloud, etik og lovgivning

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

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

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

It og teleteknik

Introduktion til
programmering

Private/Særlige forløb

40

It og teleteknik

Machine Learning

Private/Særlige forløb

30

It og teleteknik

Operatør, basis PLC
programmering (AA)

AMU

47931

3

It og teleteknik

PLC programmering af
kombinatoriske styringer (ÅV) AMU

44638

5

It og teleteknik

PLC programmering af
sekventielle styringer (ÅV)

AMU

44639

5

It og teleteknik

PLC programmering, styring
med analoge signaler (ÅV)

AMU

44641

5

It og teleteknik

Programmering og
optimering af svejserobot

AMU

47226

3

It og teleteknik

Python programmering

Private/Særlige forløb

10

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/montage-af-industriprodukter/operatoer-basisplc-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/plc-programmering-afkombinatoriske-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/plc-programmering-afsekventielle-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/plc-programmeringstyringer-med-analoge-signaler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/betjening-af-industrirobotteroperatoerer/programmering-og-optimering-afsvejserobot
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

30

It og teleteknik

Sikkerhed

Private/Særlige forløb

30

It og teleteknik

Skalerbare Microservices Master i IT

Private/Særlige forløb

20

5

It og teleteknik

Systemdrift

Akademiuddannelse

30

10

37619

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

Kort beskrivelse af kurset
At få kendskab til principper og teknikker til
systematisk konstruktion af programmer.
Machine Learning med Microsoft Azure og
Python, data science og business intelligence
og machine learning algorithms.

Python med basic testing, programming
styles, framework, dictionaries og Pythons
avancerede features.

Der læres at analysere, identificere, afbøde
og forhindre tyveri af værdifulde data samt
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivplanlægge og implementere virksomheders
liste/
sikkerhedspolitikker.
Få centrale begreber og teknikker inden for
arkitekturer og udviklingsprocesser til
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivanalyse, design, implementering og test af
liste/
microservice/distribuerede systemer.
Du lærer at arbejde med
systemadministration, herunder
konfiguration og drift af servere samt
automatisering af vedligeholdelsesopgaver.
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Du arbejder bl.a. med it-procedurer, er/serviceprodit/akademiuddannelsen-ipolitikker og -strategier, backup og
informationsteknologi/systemdriftvirtualisering samt automatisering og
akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
scripting

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

It og teleteknik

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode Varighed Kursusnavn /
Type uddannelse
Antal ECTS Link
/ modulnr. dage
Kursustitel
Ect.)
Work smarter med IT og
Office pakken

Private/Særlige forløb

30

Jern, metal og auto

Anvemdelse af 5-S modellen
for operatører

AMU

43937

2

Jern, metal og auto

Arbejdsmiljø og sikkerhed,
svejsning/termisk

AMU

44530

1

Jern, metal og auto

Avanceret klargøring af
køretøjer og både

AMU

47595

2

Jern, metal og auto

Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj

AMU

45141

1

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

Jern, metal og auto

CNC fræsning, 1-sidet
bearbejdning

AMU

48925

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning, klargøring og
maskinbetjening

AMU

48913

5

Jern, metal og auto

CNC fræsning,
programmering og opstilling,
AMU
2-sidet

47415

5

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/anvendelse-af-5-s-modellen-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/arbejdsmiljoe-ogsikkerhed-svejsningtermisk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet
/avanceret-klargoering-af-koeretoejer-og-baade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/brandforanstaltninger-vgnistproducerende-vaerktoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/cnc-drejning-1-sidetbearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/cnc-drejningklargoering-og-maskinbetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programmeringmed-cyklusdialog
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesning-1sidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesningklargoering-og-maskinbetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-programmeringog-opstilling-2-sidet

Kort beskrivelse af kurset
Der arbejdes professionelt med de
avancerede funktioner i Microsoft Officepakken, som anvendes, så der kan arbejdes
effektivt og multifunktionelt.

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

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

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

Jern, metal og auto

CNC-drejning C-akse
programmering 5 dage

AMU

49620

5

Jern, metal og auto

CNC-drejning
Programdokumentation 1 5
dage

AMU

49618

5

Jern, metal og auto

Forretningsforståelse i
produktionen

AMU

49266

2

Jern, metal og auto

Gassvejsning af
stumpsømme - rør proces
311

AMU

44725

5

Jern, metal og auto

Gassvejsning proces 311

AMU

44724

5

Jern, metal og auto

Grundlæggende
bearbejdning før og efter
svejsning

AMU

48755

5

Jern, metal og auto

Grundlæggende CAD

AMU

48926

10

Jern, metal og auto

Grundlæggende
maskintegning

AMU

48927

3

Jern, metal og auto

Instrumentering, program. af
test og målsystemer
AMU

47219

5

Jern, metal og auto

Introduktion til TIG-, MAGog Lysbuesvejsning

AMU

49632

5

Jern, metal og auto

Klargøring og kosmetisk
reparation

AMU

40637

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejning-c-akseprogrammering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/cnc-drejningprogramdokumentation-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/forretningsforstaaelse-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-proces311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/gassvejsnning-proces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/grundlaeggende-bearbejdning-foer-og-eftersvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/grundlaeggende-cad
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/grundlaeggendemaskintegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/instrumenteringprogram-af-test-og-maalsystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/introduktion-til-tig-mag-og-lysbuesvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet
/klargoering-og-kosmetisk-reparation

Kort beskrivelse af kurset

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

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

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

Jern, metal og auto

Laserskæring for operatører

AMU

45875

5

Jern, metal og auto

Lys b svejs-stumps rør alle
pos

AMU

40091

10

Jern, metal og auto

Lys b. svejs-kants plade/plade AMU

40086

10

Jern, metal og auto

Lysbuesvejsning

AMU

44154

5

Jern, metal og auto

MAG svejsning stumpsøm rør AMU

40096

5

Jern, metal og auto

MAG-reparationssvejsning

AMU

48740

10

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kant plade/rør pr
135
AMU

40093

10

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/plade
pr 135
AMU

40092

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/plade
pr 136
AMU

40098

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-kants plade/rør
pr 136

AMU

40099

10

Jern, metal og auto

MAG-svejsning af rustfri stål
proces 135 eller 136

AMU

48748

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/laserskaering-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roeralle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejskants-pladeplade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/lysbuesvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejsstumps-roer-pos-pa-pc-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-imetal/reparationssvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kantspladeroer-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kantspladeplade-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejskants-pladeplade-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kantspladeroer-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/magsvejsning-af-rustfri-staal-proces-135-eller-136

Kort beskrivelse af kurset
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Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Jern, metal og auto

MAG-svejsning proces 135

AMU

44676

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps plade alle
pos pr 135
AMU

40095

5

Jern, metal og auto

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

40094

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør alle
pos pr 135

AMU

40097

5

Jern, metal og auto

MAG-svejs-stumps rør alle
pos pr 136

AMU

40103

5

Jern, metal og auto

MIG-svejsning, aluminium
tynd plade, kantsømme

AMU

45904

10

Jern, metal og auto

Mindre damp og
hedtvandskedler højst 120
grader

AMU

48173

5

Jern, metal og auto

Moment tilspænding af bolte
(offshore)
AMU

46589

3

Jern, metal og auto

Motorstyring

AMU

45691

3

Jern, metal og auto

Omstillingseffektivisering for
operatører (SMED)
AMU

49428

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejsning-proces135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumpsplade-pos-pa-pf-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejsstumps-plade-pos-pa-pf-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roeralle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roeralle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/migsvejsning-aluminium-tynd-plade-kantsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/varmetekniskomraade-fyrede-anlaeg/mindre-damp-oghedtvandskedler-hoejst-120-grader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/opbygning-og-driftaf-offshoreinstallationer/momenttilspaendefterspaend-afbolte-vindmoeller
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet
/motorstyringssyskontrolfejlffejlret
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-2

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/pladebearbejdende-metalindustri/operatoer-vedcnc-styret-laserskaerer

Jern, metal og auto

Operatør ved CNC-styret
laserskærer

AMU

47966

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

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

Jern, metal og auto

Operatør ved CNC-styret
revolverstanser

AMU

46527

5

Jern, metal og auto

Operatør ved konventionel
maskindrejning

AMU

45178

5

Jern, metal og auto

Operatør ved konventionel
maskinfræsning

AMU

45177

5

Jern, metal og auto

Pers. sikkerhed v arbejde
med epoxy og isocyanater

AMU

43996

2

Jern, metal og auto

Recertifisering af stuk, muffe
og elektrodesvejsmimg
AMU

42857

3

Jern, metal og auto

Stul, muffe og
elektrodesvejsning

AMU

43697

5

Jern, metal og auto

TIG svejsning

AMU

44451

5

Jern, metal og auto

TIG svejsning stumpsøm
plade

AMU

40105

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-kants rustfri
plade/rør

AMU

40108

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-kants uleg plade/rør AMU

40104

5

Jern, metal og auto

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

47461

5

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/pladebearbejdende-metalindustri/operatoer-vedcnc-styret-revolverstanser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/operatoer-vedkonventionel-maskindrejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/operatoer-vedkonventionel-maskinfraesning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/overfladebehandling/pers-sikkerhed-v-arbejdemed-epoxy-og-isocyanater
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/plastsvejsning/recert-af-stuk-muffe-ogelektrosvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/plastsvejsning/stuk-muffe-og-elektrosvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsstumps-uleg-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-kants-rustfripladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejskants-uleg-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-rustfrit-staal-kantsoemme-plpl-pf

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

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

Jern, metal og auto

TIG-svejsning, u/lavt legeret
pl/pl kantsømme, PF

AMU

47460

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps svær rustfri
rør alle pos
AMU

40114

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd rustfri
plade
AMU

40109

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd rustfri
rør alle pos
AMU

48882

5

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps tynd rustfri
AMU
rør alle pos

40112

6

Jern, metal og auto

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

47286

4

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps uleg rør alle
pos
AMU

40107

10

Jern, metal og auto

TIG-svejs-stumps uleg rør
pos PA-PC

AMU

47137

5

Jern, metal og auto

Udbedring og mindre skader
med lakstift på autolak
AMU

47596

2

Jern, metal og auto

Vurdering af autoskader

AMU

47605

1

Kontor, administration, regnskab og finans

Anvendelse af elektronisk
samarbejdsrum på job

AMU

46490

1

Kontor, administration, regnskab og finans

Anvendelse af ESDH til
sagsbehandling

AMU

40067

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tigsvejsning-ulavt-legeret-plpl-kantsoemme-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-svaerrustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsstumps-tynd-rustfri-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-tyndrustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsstumps-tynd-rustfri-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningog-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-ulegroer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsstumps-uleg-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet
/udbedring-af-mindre-skader-med-lakstift-paaautolak
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/metalindustrien/karrosseritekniskeomraade/vurdering-af-autoskader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/anvendelse-af-elektronisksamarbejdsrum-paa-job
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/anvendelse-af-esdh-tilsagsbehandling

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

Kontor, administration, regnskab og finans

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode Varighed Kursusnavn /
Type uddannelse
Antal ECTS Link
/ modulnr. dage
Kursustitel
Ect.)
Anvendelse af etb til
administrative opgaver

AMU

40752

1

Kontor, administration, regnskab og finans

Anvendelse af periodisk
beregning og registrering

AMU

47382

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Anvendelse af pivot- tabeller AMU

40754

1

Kontor, administration, regnskab og finans

Anvendelse af regneark til
enkelte deregninger

AMU

47218

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Anvendelse af regneark til
statistik

AMU

41371

1

Kontor, administration, regnskab og finans

Anvendelse af store
datamængder i regneark

AMU

40748

1

Kontor, administration, regnskab og finans

Bilagsbehandling med
efterfølgende kasserapport

AMU

47381

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Borgerkommunikation

Akademiuddannelse

37547

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Brug af PC på arbejdspladsen AMU

45565

3

Kontor, administration, regnskab og finans

Daglig registrering i et
økonomistyringsprogram

45969

2

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/anvendelse-af-etb-tiladministrative-opgaver

Kontor, administration, regnskab og finans

Debitorstyring

AMU

45964

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Design af hjemmeside med
CMS

AMU

40342

2

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/anvendelseaf-periodisk-beregning-og-registrering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/anvendelse-af-pivot-tabeller
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/anvendelse-af-regneark-til-enkle-beregninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/anvendelse-af-regneark-tilstatistik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/anvendelse-af-storedatamaengder-i-regneark
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/bilagsbehandling-medefterfoelgende-kasserapport
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/brug-af-pc-paa-arbejdspladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/dagligregistrering-i-et-oekonomistyringsprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/debitorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/ikt-administration/design-af-hjemmesidermed-cms

Kort beskrivelse af kurset

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

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

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

Kontor, administration, regnskab og finans

Design og automatisering af
regneark

AMU

44346

2

Kontor, administration, regnskab og finans

DeskTop Publishing i
virksomheden

AMU

44361

3

Kontor, administration, regnskab og finans

Erhvervsøkonomi

Akademiuddannelse

37385

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Fletning af dokumenter til
masseproduktion

AMU

44354

1

Kontor, administration, regnskab og finans

God forvaltningsskik og
administrativ praksis

AMU

45352

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Håndtering af data i
virksomhedens it-systemer

AMU

45563

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Håndtering af
personoplysninger

AMU

48653

3

AMU

45782

2

AMU

44371

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Kontor, administration, regnskab og finans

Integration af data mellem
adm. IT-systemer
Jobrelateret brug af
styresystemer på pc
Windows 10

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/design-og-automatisering-af-regneark
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/desktop-publishing-i-virksomheden
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-ogafgifter/erhvervsoekonomi-akademiuddannelsen-ioekonomi-og-ressourcestyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/fletning-af-dokumenter-til-masseproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/god-forvaltningsskik-ogadministrativ-praksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/haandtering-af-data-i-virksomhedens-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/offentlig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/integration-af-datamellem-adm-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/jobrelateret-brug-af-styresystemer-paa-pc

Kontor, administration, regnskab og finans

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

45960

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Konteringsinstrukser

45963

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/kontering-afkoeb-salg-drift-af-biler-og-ejendom
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/konteringsinstrukser

Kontor, administration, regnskab og finans

Kontoplaner og
virksomhedens
rapporteringsbehov

2

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

AMU

AMU

45962

Kort beskrivelse af kurset

Modulet giver dig en teoretisk og praktisk
helhedsforståelse af centrale
erhvervsøkonomiske problemstillinger og
beslutningsprocesser.

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

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

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

Kontor, administration, regnskab og finans

Kreditorstyring

AMU

45961

1

Kontor, administration, regnskab og finans

Kursus i
sundhedsadministration

Private/Særlige forløb

8000

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Lean i adm. funktioner

AMU

40370

1

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

Moms- og afgiftsret

Akademiuddannelse

37379

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Oprette brugerflader og
udskrifter i database

AMU

44340

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Oprettelse af database til
jobbrug

AMU

44337

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/kreditorstyring

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/lean-i-administrativefunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/likviditetsstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/loenberegning-ogloenrapportering

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/oprette-brugerflader-og-udskrifter-i-database
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/oprettelse-af-database-til-jobbrug

Kontor, administration, regnskab og finans

Opstilling og analyse af
årsregnskabet

AMU

45972

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Personalejura i lønberegning AMU

40012

2

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/placering-afresultat-og-balancekonti

Placering af resultat- og
balancekonti

AMU

45965

Administrative kompetencer til pleje og
behandling i sundhedsvæsenet.
Sundhedsadministration og koordinering,
Sundhed og sygdom og Teknologi og data.

Faget giver de studerende en
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels grundlæggende viden om indirekte skatter.
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-ogDe studerende får viden om de primære
afgifter/moms-og-afgiftsret-akademiuddannelsen-i- retskilder, herunder EU-rettens betydning
skatter-og-afgifter
for området.

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/opstilling-oganalyse-af-aarsregnskabet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/personalejura-i-loenberegning

Kontor, administration, regnskab og finans

Kort beskrivelse af kurset

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

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

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

Kontor, administration, regnskab og finans

Præsentation af tal i regneark AMU

40750

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Registreringsmetoder ved
virksomhedens drift

AMU

45967

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Regneark til økonomstyring

Akademiuddannelse

37526

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Regnskab og bogføring med
Dynamic NAV og e-conomic

Private/Særlige forløb

Kontor, administration, regnskab og finans

Regnskabsafstemninger ifm.
årsafslutningen

AMU

40007

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Sagsbehandling

Akademiuddannelse

37545

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Kontor, administration, regnskab og finans

Kontor, administration, regnskab og finans

Skatteret

Standardisering af
virksomhedens dokumenter

Udarbejdelse og afstemning
af lønsedler

Akademiuddannelse

AMU

AMU

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/praesentation-af-tal-iregneark
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/registreringsmetoder-vedvirksomhedens-drift
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring/regneark-til-oekonomistyringakademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring

10

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/regnskabsafstemninger-ifmaarsafslutningen
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration

10

Vægten i 'skatteret' ligger på lovgivningen
indenfor beskatningen af fysiske personer,
hvor du får viden om skattemyndighedernes
organisation og arbejde,
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels indkomstskattesystemets virkemåde og
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-skatter-ogbliver kvalificeret til at vurdere almindeligt
afgifter/skatteret-akademiuddannelsen-i-skatter-og- forekommende situationer omkring den
afgifter
subjektive skattepligt for fysiske personer

30

37378

44350

47379

30

Kort beskrivelse af kurset

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/standardisering-af-virksomhedens-dokumenter

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/udarbejdelseog-afstemning-af-loensedler

Du beskæftiger dig med økonomiske
modeller, dataanalyse og økonomisk
statistik. Du lærer desuden at anvende
regneark til at løse konkrete økonomiske og
ledelsesmæssige problemstillinger.
Grundlæggende regnskabs- og
bogføringsprincipper, moms, skatteloven,
lagerstyring, Excel, Danløn, Dynamics NAV og
e-conomic.

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

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

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

Kontor, administration, regnskab og finans

Videooptagelse i
medarbejderens jobfunktion AMU

45909

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Virksomhedens digitale
profilering

AMU

49436

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Virksomhedskommunikation
med e-mail
AMU

46486

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Økonomi og styring

37550

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Økonomisk styring af lageret AMU

45958

2

Kontor, administration, regnskab og finans

Økonomistyring i praksis

37396

30

Kontor, administration, regnskab og finans

Årsafslutning af bogholderiet AMU

40008

2

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Arbejde som dagplejer

AMU

42918

15

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Arbejdet md børnemiljø i
dagtilbud

AMU

48489

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/videooptagelse-i-medarbejderens-jobfunktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/ikt-administration/virksomhedensdigitale-profilering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/virksomhedskommunikatio
n-med-e-mail
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-ioffentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/oekonomiskestyring-af-lageret
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring/oekonomistyring-i-praksisakademiuddannelsen-i-oekonomi-ogressourcestyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-ogforretningsservice/aarsafslutning-af-bogholderiet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/arbejdet-som-dagplejer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-1

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/arbejdet-med-anbragte-boerns-livshistorie

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/arbejdet-med-boern-i-udsatte-positioner

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Arbejdet med anbragte
børns livshistorie

Arbejdet med børn i udsatte
positioner

Akademiuddannelse

Akademiuddannelse

AMU

AMU

40624

48726

10

10

Kort beskrivelse af kurset

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

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

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

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Arbejdet med lavaffektive
metoder - Low Arousal

AMU

48390

2

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Arbejdet med personer med
autismespektrumtilstande

AMU

48215

3

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykiskhandicap/arbejdet-med-lavaffektive-metoder-lowarousal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykiskhandicap/arbejdet-med-personer-medautismespektertilstande
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/arbejde-med-plejeboern-i-puberteten
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/arbejdet-som-aflastningsfamilie
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/brede-laeringsmaal-og-evaluering-aflaeringsmiljoeet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/boern-og-natur

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Arbejdet med plejebørn i
puberteten

AMU

40157

2

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Arbejdet som
aflastningsfamilie

AMU

42920

2

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Arbejdet som
netværksplejefamilie

AMU

48571

4

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Brede læringsmål og
evaluerings af læringsmiljøet AMU

48725

2

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Børn og natur

AMU

44771

5

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Børn, unge og familier i
udsatte positioner

Diplomuddannelse

7263

30

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Børns alsidige personlige
udvikling

AMU

49776

3

Når du har gennemført modulet, kan du
indgå i integrativt samarbejde om forskellige
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser indsatsformer i socialpædagogisk arbejde
/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/paedago med børn, unge og familier i udsatte
gisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd
positioner.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/boerns-sociale-udvikling

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/boerns-kompetenceudvikling-0-5-aar

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Børns kompetenceudvikling
0-5 år

AMU

44299

10

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

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

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

Børns sociale udvikling

AMU

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Børns sprogtilegnelse

Diplomuddannelse

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Den pædagogiske læreplan
og udvikling af læringsmiljøer
i dagtilbud.
Diplomuddannelse

49775

7225

39326

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/boerns-sociale-udvikling

30

10

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser
/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/boernssprog-pd

10

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser
/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/paedago
gisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd

30

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Den styrkede pædagogiske
læreplan

AMU

48384

3

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Generel hygiejne i socialt og
pædagogisk arbejde

AMU

48096

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/den-styrkede-paedagogiske-laereplan
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-0

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/konflikthaandtering-i-paedagogisk-arbejde

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Konflikthåndtering i
pædagogisk arbejde

AMU

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

KRAP kursus

Private/Særlige forløb

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Mennesker med udviklings
og adfærdsforstyrrelser

AMU

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Neuropsykologi- og
neuropædagogik

Diplomuddannelse

44274

9632

Du får redskaber til at samarbejde med både
kolleger, forældre og andre parter om en
målrettet indsats i forhold til børns tilegnelse
og udvikling af sproget. Du får også teorier
og metoder til at arbejde sprogpædagogisk
med børn.
På modulet får du viden om didaktisk
tilrettelæggelse af et pædagogisk
læringsmiljø, som medtænker børns
perspektiv samt deltagelse.

Når man arbejder ud fra KRAP, kan man
understøtte sin praksis med en række
metoder og redskaber, som sikrer, at man
bevarer fokus. Fokus i KRAP er
grundlæggende på at skabe udvikling ud fra
en nysgerrig og undersøgende tilgang, hvor
anerkendelsen er fundamentet.

3

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykiskhandicap/mennesker-med-udviklings-ogadfaerdsforstyrrelser

30

Du får fx undervisning i emner som
udviklingspsykologi, psykologisk rådgivning
og organisationspsykologi, men du kan også
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser lære om kognitions- og neuropsykologi. og få
/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/psykolog forståelse af hjerneprocesser og
i-pd
funktionsvanskeligheder.

7

47981

Kort beskrivelse af kurset

10
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Erhvervsgruppe

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

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Neuropædagogik som
redskab i pædagogisk arbejde AMU

44859

3

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Pædagogik og
relationsarbejde

Diplomuddannelse

7256

30

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Pædagogmedhjælpere i
daginstitutioner

AMU

48040

15

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Social inklusion

Diplomuddannelse

7259

30

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/neuropaedagogik-som-redskab-i-paedagogiskarbejde

10

10

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Social-kognitive
udviklingsforstyrrelser

Diplomuddannelse

7278

30

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Sorg og krisearbejde i
omsorgs og pæd. område

AMU

44312

5

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Specialpædagogik i samtiden Diplomuddannelse

7276

30

10

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Tidlig indsats i dagtilbud i de
første leveår for børn i
udsatte positioner

39687

30

10

Diplomuddannelse

Kort beskrivelse af kurset

10

Du kan fx reflektere over børns og unges liv
og kultur. Eller du kan beskæftige dig med
emner som ledelse, social inklusion, familier i
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser udsatte positioner og pædagogisk
/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/paedago miljøarbejde. Det kan også være leg,
kreativitet og læringsmiljøer i dagtilbud.
gisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-0
Vil du kunne udvikle en begrundet
inkluderende indsats i din pædagogiske
praksis? Tilmeld dig modulet ’Social
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser inklusion’ og skærp dine kompetencer inden
/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/paedago for arbejdet med at styrke deltagelse i
gisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd
læringsfællesskabet.
Modulet er henvendt lærere, pædagoger og
andre fagprofessioner med mellemlange
videregående uddannelser, som arbejder,
eller ønsker at arbejde, med beskæftigelse
inden for det specialpædagogiske
arbejdsfelt. Formålet er fx uddannelse til AKThttps://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser vejleder, specialpædagogisk vejleder (det
/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/specialp almene område eller det specialiserede
aedagogik-pd
område) eller inklusionsvejleder.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykiskhandicap/sorg-og-krisearbejde-i-omsorgs-og-paedomraade
Når du har gennemført modulet, kan du
indgå i samarbejder om
læringsdifferentierede indsatser, som
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser fremmer inklusion og indeholder
/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/specialp overvejelser om det enkelte individ og
aedagogik-pd
individets netværk.
Kompetencer til at iagttage, analysere,
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser begrunde og udvikle særlige trivsels- og
/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/paedago udviklingsfremmende metoder og indsatser
gisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd
for de yngste børn,
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Erhvervsgruppe

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

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Arbejdsmiljø og 1. hjælp ved
rengøringsarbejdet
AMU

49366

4

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Daglig Erhvervsrengøring

AMU

49326

10

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Ergonomi ved
rengøringsarbejdet

AMU

49367

2

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Grundlæggende
rengøringshygiejne

AMU

49349

1

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Hygiejne på skoler og
institioner

AMU

49353

2

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Konflikthåndtering

AMU

46493

3

AMU

49350

3

AMU

49389

2

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Materialekendskab og
rengøringskemi
Optimering af
rengøringsmetoder og
arbejdsgange

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Personlig planlægning af
rengøringsarbejdet

AMU

49355

2

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøringsudstyr og metoder AMU

49352

4

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Service

Akademiuddannelse

37748

15

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Service i rengøringsarbejdet

AMU

49368

2

Salg, indkøb og markedsføring

Anvendelse af
forhandlingsteknik i
detailhandlen

AMU

40338

2

Salg, indkøb og markedsføring

Anvendelse af sociale medier
i virksomheden
AMU

49556

3

Rengøring, ejendomsservice og renovation

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/arbejdsmiljoe-og-foerstehjaelp-vedrengoeringsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/daglig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/ergonomi-ved-rengoeringsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/grundlaeggende-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/hygiejne-paa-skoler-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-metro-og-letbane/konflikthaandtering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/materialekendskab-og-rengoeringskemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/optimering-af-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/personlig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/rengoeringsudstyr-og-0
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-ogmarkedsfoering/service-akademiuddannelsen-i-salgog-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservic
e/service-i-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/anvendelse-afforhandlingsteknik-i-detailhandlen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/anvendelse-af-socialemedier-i-virksomheden

Kort beskrivelse af kurset
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Erhvervsgruppe

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

Salg, indkøb og markedsføring

Anvendt markedsanalyse HD
2. del
Diplomuddannelse

20

5

Salg, indkøb og markedsføring

Dataanalyse HD 1. del

Diplomuddannelse

20

5

Salg, indkøb og markedsføring

Digital markedsføring

Akademiuddannelse

30

10

Salg, indkøb og markedsføring

Salg, indkøb og markedsføring

E-handel

Akademiuddannelse

37607

37608

Forhandlingsteknik HD 1. del Diplomuddannelse

Salg, indkøb og markedsføring

Kommunikation i praksis

Akademiuddannelse

Salg, indkøb og markedsføring

Kundeservice i detailhandelen AMU

Salg, indkøb og markedsføring

Ledelse af teams HD 1. del

Diplomuddannelse

30

20

37477

30

45350

2

20

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser At få en praktisk forståelse af, hvordan
/oekonomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd-2- markedsanalyser udføres og styres for
del-salg-og-marketing
optimale resultater.
At få kendskab til og kunne anvende
statistiske metoder og modeller i forbindelse
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser med indsamlingen af data, beskrivelse af
/oekonomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd-1- usikkerhed, formulering af hypoteser og
del-det-erhvervsoekonomiske-grundforloeb
analyser af indsamlede data.
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-ogModulet kvalificerer dig til professionelt at
markedsfoering/digital-markedsfoeringlede planlægning og udførelse af forskellige
akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
former for digital markedsføring.

10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-internationalhandel-og-markedsfoering/e-handelakademiuddannelsen-i-international-handel-ogmarkedsfoering

5

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser
/oekonomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd-1del-det-erhvervsoekonomiske-grundforloeb

10

5

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-ikommunikation-og-formidling/kommunikation-ipraksis-akademiuddannelsen-i-kommunikation-ogformidling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/kundeservice-idetailhandelen

Du får viden, så du i praksis kan bidrage med
analyse, forslag, argumentation, vurdering
og udvælgelse i forhold til virksomhedens ehandelskoncepter – herunder også praktiske
løsninger og teknologi. Du lærer at udvikle
forslag til konkrete e-handelsløsninger, at
analysere trends og tendenser og at vurdere,
hvilken teknisk løsning der bedst matcher
virksomhedens behov. Du får konkrete
værktøjer, så du kan agere som projektleder
i samarbejde med både partnere, kunder og
brugere.
At få indsigt i de teoretiske grundlag i
forhandlingsteknikken, så du kan udvælge og
anvende relevante teorier og modeller i den
konkrete situation.
Faget giver dig redskaber til at arbejde
professionelt med virksomhedens
kommunikationsopgaver. Du beskæftiger dig
med mål og målgrupper og lærer at bruge
sproget målrettet. Du lærer også at træffe
valg omkring medier.

At give den studerende en
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser anvendelsesorienteret indsigt i teorier om
/oekonomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd-1- gruppe- og teamdynamikker, forskellige
del-det-erhvervsoekonomiske-grundforloeb
typer af teams og forandring.
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Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode Varighed Kursusnavn /
Type uddannelse
Antal ECTS Link
/ modulnr. dage
Kursustitel
Ect.)

Salg, indkøb og markedsføring

Marketing Management HD
2.del

Diplomuddannelse

Salg, indkøb og markedsføring

Mersalg i butikken

AMU

46128

2

Salg, indkøb og markedsføring

Mersalg i
kundekontaktfunktioner

AMU

47253

1

Salg, indkøb og markedsføring

Online kundeservice og
rådgivning

AMU

47189

2

Salg, indkøb og markedsføring

Oplevlesesøkonomi

Akademiuddannelse

5928

30

10

Salg, indkøb og markedsføring

Organisation HD 1. del

Diplomuddannelse

20

5

Salg, indkøb og markedsføring

Personligt salg – kundens
behov og løsninger

AMU

46472

3

Salg, indkøb og markedsføring

Præsentationsteknik i
administrative funktioner

AMU

44396

3

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser
/oekonomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd-2del-salg-og-marketing
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/mersalg-i-butikken
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/mersalg-ikundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/handel-og-logistik/online-kundeserviceog-raadgivning
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-ioplevelsesoekonomi
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser
/oekonomiskmerkantilediplomuddannelser/hd/hd-1del-det-erhvervsoekonomiske-grundforloeb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/personligt-salg-kundensbehov-og-loesninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/praesentationsteknik-iadministrative-funktioner

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/reklamationshaandtering

Salg, indkøb og markedsføring

Reklamationshåndtering

AMU

20

44478

Salg, indkøb og markedsføring

Salg og salgspsykologi

Akademiuddannelse

20104

30

Salg, indkøb og markedsføring

Salgsteknik for salgs- og
servicemedarbejdere

AMU

40003

2

Salg, indkøb og markedsføring

Samtalestyring i
kundekontaktfunktioner

AMU

47250

2

5

10

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-ogmarkedsfoering/salgspsykologi-og-grundlaeggendesalg-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/salgsteknik-salgs-ogservicemedarbejdere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/samtalestyring-ikundekontaktfunktioner

Kort beskrivelse af kurset

Introduktion til begreber og praktiske
værktøjer til at implementere
marketingstrategier og kampagner mv. både
på traditionelle markeder samt digitalt.

Faget skal styrke forståelsen af den
organisatoriske kontekst, medarbejderen
virker i.

På modulet lærer du at arbejde
kundeorienteret og at bruge centrale
metoder fra salgspsykologien aktivt, fx at
afkode kropssprog og forstå købsmotiver.
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Antal ECTS Link
/ modulnr. dage
Kursustitel
Ect.)

37597

30

Salg, indkøb og markedsføring

Sociale medier som
kommunikationskanal i detail AMU

47341

1

Salg, indkøb og markedsføring

Strategisk networking

Akademiuddannelse

37993

15

Salg, indkøb og markedsføring

Telefonisk problemløsning i
kundekontaktfunktioner

AMU

47249

2

Salg, indkøb og markedsføring

Telefonisk salg i
kundekontaktfunktioner

AMU

47252

2

Salg, indkøb og markedsføring

Værdiskabende salg i
detailhandlen

Akademiuddannelse

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Anerkendende
kommunikation i
omsorgsarbejdet

AMU

42834

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet etik og adfærd
AMU

40606

3

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-ikommunikation-og-formidling/sociale-medierakademiuddannelsen-i-kommunikation-ogformidling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/sociale-medier-somkommunikationskanal-i-detail
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-ogmarkedsfoering/strategisk-networkingakademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/telefoniskproblemloesning-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/telefonisk-salg-ikundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-iretail/vaerdiskabende-salg-i-detailhandlenakademiuddannelsen-i-retail
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/anerkendende-kommunikation-iomsorgsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/arbejdsmiljoe-i-sosu-arbejdet-etik-ogadfaerd

40

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/introduktion-til-et-brancheomraade-fi

12

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

Salg, indkøb og markedsføring

Sociale medier

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Introduktion til et
brancheområde F/I

Sundhed, omsorg og personlig pleje

De 12 sygeplejefaglige
problemområder

Akademiuddannelse

AMU

Private/særlige forløb

30

40533

10

5

10

Kort beskrivelse af kurset

'Sociale medier' er for dig, der varetager
virksomhedens kommunikation via sociale
medier.

På modulet lærer du at at udarbejde en
effektiv netværksstrategi, fx at kortlægge og
vurdere egnede netværk i forhold til
virksomhedens strategiske opgaver.

Online forløb. Giver viden og indføring i de
obligatoriske fokuspunkter i journalføring,
pba.observationer, dokumentation og
videreformidling.

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Kort beskrivelse af kurset

Sundhed, omsorg og personlig pleje

De almindeligst
forekommende sygdomme
hos ældre

AMU

42677

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Demens

Akademiuddannelse

37880

70

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Det meningsfulde liv mennesker med demens

AMU

49241

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Dokumentation og
evaluering af
pæd./sosuarbejde

AMU

40142

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Ergonomi inden for faglærte
og ufaglærte job

AMU

40392

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Farmakologi i psykiatrien

AMU

48102

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Private/Særlige forløb

1

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Førstehjælp -Tilvalgskursus
Grundlæggende førstehjælp
inklusiv hjertestarter
(varighed 4 timer

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/de-almindeligst-forekommendesygdomme-hos-aeldre
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels På modulet får du nyeste viden om
er/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-idemenssygdomme i et neuropsykologisk
sundhedspraksis
perspektiv.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/det-meningsfulde-liv-mennesker-meddemens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/dokumentation-og-evaluering-afpaedsosuarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/ergonomi-inden-faglaerte-ogufaglaerte-job
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/sundheds-og-sygeplejeopgaver-isygehusvaesenet/farmakologi-i-psykiatrien
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/

Private/Særlige forløb

1

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

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Innovativ praksis

Akademiuddannelse

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Kliniske opgaver i almen
praksis

Konflikshåndtering i SOSUarbejdet

AMU

AMU

37889

48093

41687

70

10

10

Lær at indgå i samskabelsesprocesser, for at
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels implementere udviklingsorienterede og
er/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-iinnovative tiltag i relation til udvalgte
sundhedspraksis
indsatsområder.

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/sundheds-og-sygeplejeopgaver-isygehusvaesenet/kliniske-opgaver-i-almen-praksis

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/konflikthaandtering-i-sosu-arbejdet

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

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

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

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Kvalitetsudvikling og
dokumentation

Akademiuddannelse

37527

70

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Magt og omsorg

AMU

44627

4

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Medicinadministration

AMU

48101

5

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

Mentalisering i omsorgs- og
relationsarbejde

AMU

48670

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Multikompleksitet i social og
sundhedsfaglig praksis
Akademiuddannelse

37884

70

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Neuropædagogik og
udviklingshæmining

48217

3

AMU

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

10

10

Kort beskrivelse af kurset

På dette modul sætter vi fokus på
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels dokumentation, evaluering og
er/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-ikvalitetsudvikling inden for social- og
sundhedspraksis
sundhedsvæsenet.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/saarbehandlingbehandlingskraevende-saar
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/medvirken-til-rehabilitering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykiskhandicap/medvirken-ved-medicinadministration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykiskhandicap/mentalisering-i-omsorgs-ogrelationsarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels L ær om udfordringer og dilemmaer i en
er/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-imultikompleks social- og sundhedsfaglig
sundhedspraksis
praksis.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykiskhandicap/neuropaedagogik-og-borgere-medudviklingshaemning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/omsorg-personer-med-demens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/omsorg-pleje-og-praktisk-hjaelp-covid19
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Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
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Erhvervsgruppe

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

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Patientrelateret arbejde med
døende og afdøde
AMU

46836

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Personer med demens,
sygdomskendskab

42673

5

AMU

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Praktikvejleder, Pau- og
SOSU elever

AMU

48256

11

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Praktisk hjælp til ældre

AMU

42690

15

Sundhed, omsorg og personlig pleje

3259

70

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Professionel praksis
Akademiuddannelse
Prøv dig selv af som
ferievikar inden for social- og
Private/Særlige forløb
sundhedsområdet

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Pædagogik og
kommunikation

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Pædagogiske metoder i
ældreplejen

Rehabilitering som
arbejdsform

Samarbejde med pårørende

Akademiuddannelse

AMU

AMU

AMU

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/patientrelateret-service-paasygehusene/patientrelateret-arbejde-med-doeendeog-afdoede
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/personer-med-demenssygdomskendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/praktikvejleder-pau-og-sosu-elever
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/praktisk-hjaelp-til-aeldre

10

30

37528

40999

40125

45602

70

Kort beskrivelse af kurset

10

Bliv klogere på sundhedsvæsenets
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels samfundsmæssige, organisatoriske og
er/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-ikulturelle rammer og vilkår – og på din egen
sundhedspraksis
rolle.
Kurset klæder dig på til at varetage
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivferievikaropgaver som social- og
liste/
sundhedshjælper.
Du bliver bedre til at identificere, bearbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels og løse pædagogiske og kommunikative
er/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-iproblemstillinger i det social- og
sundhedspraksis
sundhedsfaglige felt.

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/paedagogiske-metoder-i-aeldreplejen

2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/rehabilitering-som-arbejdsform

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/samarbejde-med-paaroerende
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Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
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Erhvervsgruppe

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

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Samarbejde med ældre om
gode kostvaner

AMU

42933

2

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Samenhængende forløb

Akademiuddannelse

3262

70

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Samspil med mennesker med
ændret adfærd og demens
AMU

48478

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Socialpædagogik og psykiatri Akademiuddannelse

37885

70

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sterilarbejdet på sygehusene AMU

40940

10

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Stressambadørcertificering

Private/Særlige forløb

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sygepleje i den palliative
indsats niveau 1

AMU

49760

3

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Sårbehandling,
behandlingskrævende sår

AMU

43461

3

10

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Tidlig opsporing af
sygdomstegn

AMU

46874

5

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Vejledning i forflytning

AMU

40935

6

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Voksenhandicap, aldring og
demens

AMU

48415

5

10

10

Kort beskrivelse af kurset

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/samarbejde-med-aeldre-om-godekostvaner
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels Styrk din viden og bliv i stand til at udføre
er/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-ifunktioner inden for sammenhængende
sundhedspraksis
patientforløb.
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/samspil-med-mennesker-medaendret-adfaerd-og-demens
Du får færdigheder til professionelt at
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels håndtere situationer og deltage i
er/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-isamarbejdet i det socialpædagogiske og
sundhedspraksis
psykiatriske arbejdsområde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/sundheds-og-sygeplejeopgaver-isygehusvaesenet/sterilarbejdet-paa-sygehusene
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivKursus i stressforebygglese og
liste/
stressbehandling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/sygepleje-i-den-palliative-indsatsniveau-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/saarbehandlingbehandlingskraevende-saar
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/tidlig-opsporing-af-sygdomstegn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/vejledning-i-forflytning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykiskhandicap/voksenhandicap-aldring-og-demens
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Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
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Erhvervsgruppe

Sundhed, omsorg og personlig pleje

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

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

Voldsforebyggelse,
konfliktløsning og udvikling
ADR Grund- og
Specialiseringskursus - Tank
+ Kl. 1

AMU

44886

5

AMU

47696

5,4

46905

3

47716

3,3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

ADR Grundkursus Vejtransp. af farl. gods i emb. AMU
ADR Repetition Grundkursus + Tank + Klasse
1
AMU

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Ajourføring af
rutebuschauffører

AMU

48617

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Ajourføring for stykgods- og
distributionschauffører

AMU

48611

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykiskhandicap/voldsforebyggelse-konfliktloesning-ogudvikling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/adr-grund-og-specialiseringskursus-tank-kl-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/grundkompeten
ce-chauffoer-gods/adr-grundkursus-vejtransp-affarl-gods-i-emb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/adr-repetition-grundkursus-tank-klasse-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil/ajourfoeringrutebuschauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/grundkompeten
ce-chauffoer-gods/ajourfoering-stykgods-ogdistributionschauffoer

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

BAB 1, 2 og 3

Private/særlige forløb

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Befordring af fysisk
handicappede passagerer

AMU

48105

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Befordring af handicappede i
ordinær rutetrafik
AMU

40883

1

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/specialbefordrin
g-af-personer-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil-1

3

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

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Billettering

Private/særlige forløb

35

Kort beskrivelse af kurset

For at søge job som chauffør til
sygetransport eller flexkørsel skal du tage en
kursuspakke, der giver dig de nødvendige
certifikater. Få alle de nødvendige beviser til
at køre sygetransport og Flextrafik med en
uddannelse på 5, 15 eller 35 dage.

Du skal have et kursus i Billettering &
kundebetjening, hvis du søger job som
buschauffør i den kollektive trafik. På kurset
lærer du at udstede billetter til passagerer og
at billettere. Du bliver både oplært i
rejsekortet og rejsekortmaskinen og lærer
område og zonesystemer.

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Private/særlige forløb

30

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/direkte-proeve-gaffeltruckcertifikat-ellerb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/efteruddannelse-varebilschauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/enhedslaster
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil/eu-efteruddannelsebuschauffoerer-obl-del

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Buschauffør

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Direkte prøve
gaffeltruckcertifikat A eller B AMU

47890

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Efterudfdannelse for
varebilschauffører

AMU

48851

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Enhedslaster

AMU

45077

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

EU-Efteruddannelse for
buschauffører -obl.del

AMU

48616

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

EU-Efteruddannelse for
godschauffører - oblig.del

AMU

48660

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Forebyggelse af uheld for
erhvervschauffører

AMU

49741

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/eu-efteruddannelse-godschauffoerer-obligdel
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/forebyggelse-af-uheld-erhvervschauffoerer

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Gaffelstabler certifikatkursus
A
AMU

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/gaffelstabler-certifikatkursus-5-dage

47593

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Gaffeltruck B

AMU

47592

7

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Godstransport med lastbil

AMU

47854

30

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

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Godstransport med lastbil
samt grundl. kval.uddan.

50

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/godstransport-med-lastbil-samt-grundl-kvaluddan

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/grundlaeggende-kvalifikation-varebilschauffoer

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

AMU

Grundlæggende kvalifikation
for varebilschauffør
AMU

47857

48850

Kort beskrivelse af kurset
Med en gennemført uddannelse til
buschauffør kan du søge mange forskellige
job som buschauffør. Det kan for eksempel
være buschauffør i den kollektive trafik,
turistbuschauffør eller skolebuschauffør. Der
er generelt gode muligheder for at få job
som færdiguddannet buschauffør.

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Intensiv grundlæggende
kval.uddannelse - lastbil

AMU

47855

20

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kranbasis, suppleret med
samløft med kraner

AMU

48586

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kundebetjening - lager

AMU

45078

3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kvalifikation til
persontransport i mindre
køretøj

AMU

48652

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Køreteknik for
erhvervschauffører ajourføring

AMU

48466

1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Køreteknik for
erhvervschauffører trin 1

AMU

48465

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kørsel med modulvogntog

AMU

40457

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kørsel med vogntog, kategori
C/E
AMU

45114

20

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kørsel med vogntog, kategori
D/E
AMU

45311

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/intensiv-grundlaeggende-kvaluddannelse-lastbil
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/betjening-af-travers-portalkran-ogriggerudstyr/kranbasis-suppleret-med-samloeftmed-kraner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/kundebetjening-lager
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-mindre-koeretoejer/kvalifikation-tilpersontransport-i-mindre-koeretoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/koereteknik-erhvervschauffoerer-ajourfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/koereteknik-erhvervschauffoerer-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/koersel-med-modulvogntog
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/koersel-med-vogntog-kategori-ce
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil/koersel-med-vogntogkategori-de

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerindretning og
lagerarbejde

AMU

45074

3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerstyring med IT

AMU

46939

3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/lagerindretning-og-lagerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/lagerstyring-med-it

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/lagerstyring-med-it-udvidede-funktioner

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerstyring med IT udvidede funktioner

AMU

44759

Kort beskrivelse af kurset

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

Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til. Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 5. maj 2021

Erhvervsgruppe

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

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerstyring med ITgrundlæggende funktioner

AMU

47894

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lagerøkonomi

AMU

40967

5

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/lagerstyring-med-it-grundlaeggendefunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/lageroekonomi

30

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

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lastbil (forvogn)

Private/særlige forløb

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lastbil (hænger)

Private/særlige forløb

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Lastsikring og stuvning af
gods

AMU

45310

3

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Logistik og samarbejde

AMU

45097

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Manuel lagerstyring

AMU

46894

2

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Mobile kraner >30 tm - med
ballast

AMU

48645

15

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Mobile kraner >30 tonsmeter AMU

48646

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Mobile kraner >8-30 tm_med
integreret kranbasis
AMU

48644

10

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Opbevaring og forsendelse af
farligt gods
AMU

46946

5

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Personbefordring for
lastbilchauffører

42848

15

AMU

20

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/lastsikring-og-stuvning-af-gods
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/logistik-og-samarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/manuel-lagerstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/mobilkran/mobi
le-kraner-30-tm-med-ballast
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/mob
ile-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/mobilekraner/mobile-kraner-8-30-tmmed-integreretkranbasis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/opbevaring-og-forsendelse-af-farligt-gods
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil/personbefordringlastbilchauffoerer

Kort beskrivelse af kurset

Med et lastbilkørekort kan du få job som
lastbilchauffør i mange forskellige brancher
fx distribution, flyttefirmaer, olie/benzintransport, sværgods m.m.
Mange vognmænd og transportfirmaer
kræver, at du både har lastbilkørekort
(kategori C )og kørekort til vogntog (kategori
C/E) for, at du kan få job som lastbilchauffør.
Med et kørekort til vogntog får du tilladelse
til at køre en lastbil med flere vognsæt. Det
meste godskørsel foregår i større lastbiler
med flere vognsæt, hvor der kan være mere
gods.

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

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

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

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Personbefordring med bus

AMU

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Rutebuskørsel

Private/særlige forløb

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Sikkerhedsuddannelse ved
farligt gods

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Stregkoder og
håndterminaler

AMU

AMU

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Supply Chain Management

Akademiuddannelse

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Taxi

Private/særlige forløb

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Time-, sags- og
ressourcestyring

AMU

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Trailer Kørekort

Private/særlige forløb

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Udvidelse kran D til Mob.
kraner > 30 tonsmeter

AMU

40531

45259

44770

37581

30

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-bybus-og-rutebil/personbefordring-med-bus

3

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

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/sikkerhedsuddannelse-ved-farligt-gods

2

30

30

32895

3
4

48672

10

10

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/stregkoder-og-haandterminaler
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannels
er/merkantil/akademiuddannelsen-i-internationaltransport-og-logistik/supply-chain-managementakademiuddannelsen-i-international-transport-oglogistik

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lager-terminalog-logistik/time-sags-og-ressourcestyring
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/udvi
delse-kran-d-til-mob-kraner-30-tonsmeter

Kort beskrivelse af kurset

Rutebuschaufførens arbejdsdag: praktiske
gøremål, udkørslens funktion &
chaufførkultur. Introduktion til vagtplaner,
fejlmeldingsprocedure, sikkerhed i bussen,
nødopkald, procedure ved arbejdsulykker og
forholdsregler ved færdselsuheld.
Gennemgang af kommunikationsudstyr,
busradio, IT, kamera mm. i bussen. Praktisk
træning i brug af installeret
kommunikationsudstyr og ydelse af korrekt
passagerorientering. Praktisk øvelseskørsel i
automatgearet bus, passagervenlig kørsel og
stoppestedstræning. Billetteringsøvelser.

Du lærer om forsyningskæden, logistisk
effektivitet og logistisk analyse. Modulet er
obligatorisk på begge uddannelsens
studieretninger.
Taxakurset indeholder: Minimum seks
individuelle kørelektioner, Arbejdsret,
Færdselslovgivning, Energirigtig og
passagervenlig kørsel samt brug af GPS,
Taxilovgivningen, Arbejdsmiljø, herunder
ergonomi, Konflikthåndtering og
kommunikation, Kundeservice, Førstehjælp

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

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

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Kursuskode
Uddannelsesforløb /
(AMU-kode Varighed Kursusnavn /
Type uddannelse
Antal ECTS Link
/ modulnr. dage
Kursustitel
Ect.)
Uheldsforebyggelse for
erhvervschauffører

Varebilchauffør

AMU

40065

Private/særlige forløb

Vagt, sikkerhed og overvågning

Grundlæggende vagt

Private/særlige forløb

Vagt, sikkerhed og overvågning

Grundlæggende vagt

AMU

1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/uheldforebyggelse-erhvervschauffoerer

3

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

30

48723

30

https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positivliste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsud
dannelseramu/serviceerhvervene/vagtservice/grundl
aeggende-vagt-1

Kort beskrivelse af kurset

Som varebilchauffør kan du arbejde dag,
aften eller nat og i weekenderne eller på
hverdage. Der er derfor god mulighed for at
finde et job, der passer til dig og dine ønsker.
Grunduddannelsen er til nye
varebilchauffører, eller chauffører der har
kørt varebil i mindre end to år i perioden 1.
juli 2009 til den 30. juni 2019.
Med et grundlæggende vagtkursus på 30
dage bliver du klar til jobbet som f.eks.
sikkerhedsmedarbejder, runderende vagt,
alarmpatrulje, værditransportør,
butikskontrollant eller servicevagt.

