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Bygge og anlæg Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen AMU 47464 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/affaldshaandtering-
og-sortering-paa-byggepladsen

Bygge og anlæg Afslibning og efterbehandling af trægulve AMU 48906 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-med-
vaadrumssikring/afslibning-og-efterbehandling-af-traegulve

Bygge og anlæg Anhugning på byggepladsen AMU 43547 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/anhugning-paa-
byggepladsen

Bygge og anlæg Anlæg i beton-, natursten og træ AMU 42384 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-
anlaeg/anlaeg-i-beton-natursten-og-trae

Bygge og anlæg Anlæg i betonsten, buede linier AMU 42307 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-
anlaeg/anlaeg-i-betonsten-buede-linier

Bygge og anlæg Anlæg i natursten, træ og vand AMU 42385 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-
anlaeg/anlaeg-i-natursten-trae-og-vand

Bygge og anlæg Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering AMU 49298 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/anlaegsarbejde-underlagsopbygning-
og-komprimering

Bygge og anlæg Anvendelse af bygge- og anlægstegninger AMU 45542 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-
anlaeg/anvendelse-af-bygge-og-anlaegstegninger

Bygge og anlæg Anvendelse af motorsav 1 AMU 44364 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-og-naturforvaltning-og-naturformidling/anvendelse-
af-motorsav-1

Bygge og anlæg Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp AMU 48567 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/arbejde-paa-eller-
naer-spaending-ajourf-1hjaelp

Bygge og anlæg Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik AMU 49416 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-
1-1-el-laere-og-relaeteknik

Bygge og anlæg Automatiske anlæg 1-2, pneumatik og fejlfinding AMU 49417 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-
1-2-pneumatik-og-fejlfinding

Bygge og anlæg Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding AMU 49418 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-
1-3-hydraulik-og-fejlfinding

Bygge og anlæg Automatiske maskiner, systematisk vedligehold AMU 40648 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-
maskiner-systematisk-vedligehold

Bygge og anlæg Betjening af dozere AMU 44485 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-
dozere

Bygge og anlæg Betjening af dumpere AMU 44486 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-
dumpere

Bygge og anlæg Betjening af entreprenørmaskiner AMU 47572 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-
entreprenoermaskiner

Bygge og anlæg Betjening af gummihjulslæssere AMU 44487 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-
gummihjulslaessere

Bygge og anlæg Betjening af hydrauliske gravemaskiner AMU 44488 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-
hydrauliske-gravemaskiner

Bygge og anlæg Betjening af minigravere og minilæssere AMU 44490 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-
minigravere-og-minilaessere

Bygge og anlæg Betjening af rendegravere AMU 44491 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-
rendegravere

Bygge og anlæg Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner AMU 42302 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-
anlaeg/betjening-og-vedligeholdelse-af-mindre-gartnermask

Bygge og anlæg Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding AMU 40824 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-
anlaeg/brandforanstaltning-ved-ukrudtsbraending

Bygge og anlæg Brandforanstatninger v. gnistproducerende værktøj AMU 45141 1 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-
materialer/brandforanstaltninger-v-gnistproducerende-vaerktoej

Bygge og anlæg Byggepladslogistik AMU 43749 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-
anlaeg/byggepladslogistik

Bygge og anlæg Bygningsreglementet - anvendelse AMU 48984 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-4
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/affaldshaandtering-og-sortering-paa-byggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/affaldshaandtering-og-sortering-paa-byggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-med-vaadrumssikring/afslibning-og-efterbehandling-af-traegulve
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-med-vaadrumssikring/afslibning-og-efterbehandling-af-traegulve
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/anhugning-paa-byggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/anhugning-paa-byggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-i-beton-natursten-og-trae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-i-beton-natursten-og-trae
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-i-betonsten-buede-linier
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-i-betonsten-buede-linier
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-i-natursten-trae-og-vand
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-i-natursten-trae-og-vand
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/anlaegsarbejde-underlagsopbygning-og-komprimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/anlaegsarbejde-underlagsopbygning-og-komprimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/anvendelse-af-bygge-og-anlaegstegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/anvendelse-af-bygge-og-anlaegstegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-og-naturforvaltning-og-naturformidling/anvendelse-af-motorsav-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-og-naturforvaltning-og-naturformidling/anvendelse-af-motorsav-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/arbejde-paa-eller-naer-spaending-ajourf-1hjaelp
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/arbejde-paa-eller-naer-spaending-ajourf-1hjaelp
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-1-el-laere-og-relaeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-1-el-laere-og-relaeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-2-pneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-2-pneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-3-hydraulik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-1-3-hydraulik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-maskiner-systematisk-vedligehold
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-maskiner-systematisk-vedligehold
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-dozere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-dozere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-dumpere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-dumpere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-entreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-entreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-gummihjulslaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-gummihjulslaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-hydrauliske-gravemaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-hydrauliske-gravemaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-minigravere-og-minilaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-minigravere-og-minilaessere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-rendegravere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-rendegravere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/betjening-og-vedligeholdelse-af-mindre-gartnermask
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/betjening-og-vedligeholdelse-af-mindre-gartnermask
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/brandforanstaltning-ved-ukrudtsbraending
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/brandforanstaltning-ved-ukrudtsbraending
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/brandforanstaltninger-v-gnistproducerende-vaerktoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/brandforanstaltninger-v-gnistproducerende-vaerktoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/byggepladslogistik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/byggepladslogistik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-4
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Bygge og anlæg Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi AMU 48965 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-
anlaeg/baeredygtig-byggeri-cirkulaer-oekonomi

Bygge og anlæg Design af grønne anlæg AMU 44272 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-
anlaeg/design-af-groenne-anlaeg

Bygge og anlæg Digital maskinstyring af entreprenørmaskiner i 2D AMU 45901 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/digital-
maskinstyring-af-entreprenoermaskiner-i-2d

Bygge og anlæg Eftersyn el-værktøj AMU 49707 0,5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/eftersyn-af-
elvaerktoej

Bygge og anlæg Elektrisk støj -EMC AMU 49046 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-og-
anlaeg/elektrisk-stoej-emc

Bygge og anlæg El-introduktion for reparatører 1, el-lære AMU 49399 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/el-introduktion-
reparatoerer-1-el-laere

Bygge og anlæg El-introduktion for reparatører 2, relæteknik AMU 49415 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/el-introduktion-
reparatoerer-2-relaeteknik

Bygge og anlæg EMC, løsning af støjproblemer AMU 45033 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-omraade/emc-loesning-
af-stoejproblemer

Bygge og anlæg Etablering af indkørsler i belægningssten og flise AMU 40185 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-
anlaeg/etablering-af-indkoersler-i-belaegningssten-og-flise

Bygge og anlæg Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AMU 45571 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog-2
Bygge og anlæg Fiber fejlfinding og reparation AMU 48890 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/tele-og-datateknik/fiber-fejlfinding-og-

reparation
Bygge og anlæg Fiberkabling - grundlæggende AMU 48889 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/tele-og-datateknik/fiberkabling-

grundlaeggende
Bygge og anlæg Fuger - udfyldning med acrylfugemasse AMU 45588 1 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fuger-

udfyldning-med-acrylfugemasse
Bygge og anlæg Fuger - fugning ved vinduer og døre AMU 40163 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fuger-

fugning-ved-vinduer-og-doere
Bygge og anlæg GPS i 3D-maskinstyring AMU 46750 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/gps-i-3d-

maskinstyring-af-entreprenoermaskiner
Bygge og anlæg Graveskader - Forebyggelse AMU 40562 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/teleskoplaesser-

certifikat
Bygge og anlæg Grundlæggende anlægsteknik AMU 47803 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-

anlaeg/grundlaeggende-anlaegsteknik
Bygge og anlæg Grundlæggende betjening af mindre entreprenørmaskiner AMU 44489 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-

minidumpere-og-motorboerer
Bygge og anlæg Grundlæggende bæredygtighed i bygge- og anlægsbra. AMU 49907 2 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-

anlaeg/grundlaeggende-baeredygtighed-i-bygge-og-anlaegsbra
Bygge og anlæg GVK-godkendt vinylsvejsning AMU 48916 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-med-

vaadrumssikring/gvk-godkendt-vinylsvejsning
Bygge og anlæg Kabelarbejde - etablering af nyanlæg AMU 49316 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kabelarbejde-0
Bygge og anlæg Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner AMU 49592 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/klimasikring-af-bygge-og-

anlaegskonstruktioner
Bygge og anlæg Kloakering - anv. og lokal afledning af regnvand AMU 49292 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-aut-0
Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse af lovgrundlag AMU 49291 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-9
Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser AMU 49278 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-4
Bygge og anlæg Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis AMU 49290 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-aut-0
Bygge og anlæg Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde AMU 47588 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-el-udstyr-i-

pumpebroende
Bygge og anlæg Kloakering - i det åbne land AMU 47146 7 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-i-det-aabne-land
Bygge og anlæg Kloakering - Projektering og dimensionerin AMU 49289 14 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-8

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/baeredygtig-byggeri-cirkulaer-oekonomi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/baeredygtig-byggeri-cirkulaer-oekonomi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/design-af-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/design-af-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/digital-maskinstyring-af-entreprenoermaskiner-i-2d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/digital-maskinstyring-af-entreprenoermaskiner-i-2d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/eftersyn-af-elvaerktoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/eftersyn-af-elvaerktoej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-og-anlaeg/elektrisk-stoej-emc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-og-anlaeg/elektrisk-stoej-emc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/el-introduktion-reparatoerer-1-el-laere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/el-introduktion-reparatoerer-1-el-laere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/el-introduktion-reparatoerer-2-relaeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/el-introduktion-reparatoerer-2-relaeteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-omraade/emc-loesning-af-stoejproblemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-omraade/emc-loesning-af-stoejproblemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/etablering-af-indkoersler-i-belaegningssten-og-flise
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/etablering-af-indkoersler-i-belaegningssten-og-flise
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/tele-og-datateknik/fiber-fejlfinding-og-reparation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/tele-og-datateknik/fiber-fejlfinding-og-reparation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/tele-og-datateknik/fiberkabling-grundlaeggende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/tele-og-datateknik/fiberkabling-grundlaeggende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fuger-udfyldning-med-acrylfugemasse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fuger-udfyldning-med-acrylfugemasse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fuger-fugning-ved-vinduer-og-doere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fuger-fugning-ved-vinduer-og-doere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/gps-i-3d-maskinstyring-af-entreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/gps-i-3d-maskinstyring-af-entreprenoermaskiner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/teleskoplaesser-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/teleskoplaesser-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/grundlaeggende-anlaegsteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/grundlaeggende-anlaegsteknik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-minidumpere-og-motorboerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/betjening-af-minidumpere-og-motorboerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/grundlaeggende-baeredygtighed-i-bygge-og-anlaegsbra
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/grundlaeggende-baeredygtighed-i-bygge-og-anlaegsbra
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-med-vaadrumssikring/gvk-godkendt-vinylsvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-med-vaadrumssikring/gvk-godkendt-vinylsvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kabelarbejde-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/klimasikring-af-bygge-og-anlaegskonstruktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/klimasikring-af-bygge-og-anlaegskonstruktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-aut-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-9
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-4
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-aut-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-el-udstyr-i-pumpebroende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-el-udstyr-i-pumpebroende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-i-det-aabne-land
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-8
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Bygge og anlæg Kloakering - Pumpeanlæg m.v. AMU 49288 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-7
Bygge og anlæg Kloakering - Udskilleranlæg AMU 47145 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-udskilleranlaeg
Bygge og anlæg Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger AMU 49283 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-ved-0
Bygge og anlæg Kloakering Dræning af bygværker AMU 46969 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-draening-af-bygvaerker

Bygge og anlæg Kloakering-Afløbsplan for småhuse AMU 49280 6 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-afloebsplan-smaahuse

Bygge og anlæg Kloakering-Afløbssystemers formål og indretning AMU 49279 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-5
Bygge og anlæg Kloakering-Digital tegning af afløbsplaner AMU 49281 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-digital-tegning-af-

afloebsplaner
Bygge og anlæg Kloakering-Udførelse af afløbsinstallationer AMU 49282 16 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-6
Bygge og anlæg KNX-installationer, programmering & systemkendskab AMU 48952 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/intelligente-bygningsinstallationer-og-cts-

anlaeg/knx-installationer-programmering-systemkendskab
Bygge og anlæg Kommercielle køleanlæg med CO2 som kølemiddel AMU 40035 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/kommercielle-koeleanlaeg-med-co2-

som-koelemiddel
Bygge og anlæg Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm AMU 48678 7 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/kranbasis-

teleskoplaesser-m-kranloeft-over-8-tm
Bygge og anlæg Kvalitetssikring af GVK-godkendt vinylbelægning AMU 48917 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-med-

vaadrumssikring/kvalitetssikring-af-gvk-godkendt-vinylbelaegning
Bygge og anlæg L-AUS, tavle- og installationsarbejde AMU 44755 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/l-aus-tavle-og-

installationsarbejde
Bygge og anlæg Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære AMU 43393 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/manoevrering-gaffeltruck-

stabler-og-faerdselslaere
Bygge og anlæg Mobile kraner >30 tm - med ballast AMU 48645 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobilkran/mobile-kraner-30-tm-med-ballast
Bygge og anlæg Montering af rottespærrer AMU 47744 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-montering-af-

rottespaerrer
Bygge og anlæg Netværk-Grundlæggende AMU 48953 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/tele-og-datateknik/netvaerk-grundlaeggende

Bygge og anlæg Nivellering AMU 49318 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/nivellering-0
Bygge og anlæg Opmåling og beregning af typiske tømreropgaver. AMU 47230 3 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-

materialer/opmaaling-og-beregning-af-typiske-toemreropgaver
Bygge og anlæg Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater AMU 47942 2 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfladebehandling-3
Bygge og anlæg Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. AMU 45566 1 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/rulle-og-bukkestillads-opstilling-mv

Bygge og anlæg sikkerhed ved bitumen- og asfaltmatrialer AMU 47200 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-membraner-og-
folier/tagdaekning-sikkerhed-ved-bitumen-og-asfaltmat

Bygge og anlæg stillads- sikkerhed og anvendelse AMU 45999 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/stillads-anvendelse-og-sikkerhed

Bygge og anlæg Systemstilladser - opstilling mv. AMU 44004 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/systemstilladser-op-0
Bygge og anlæg Træer og buske om vinteren, besk. og plejep. AMU 42305 20 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-

anlaeg/traeer-og-buske-om-vinteren-besk-og-plejep
Bygge og anlæg Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis AMU 48684 22 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/taarnkran-og-

fast-opstil-kraner-kranbasis
Bygge og anlæg Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter AMU 48672 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/udvidelse-kran-d-til-mob-kraner-30-

tonsmeter
Bygge og anlæg Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed og Sikkerhed AMU 47183 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejasfalt-varetagelse-af-sundhed-

og-sikkerhed
Bygge og anlæg Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning AMU 49094 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejasfaltarbejde-1
Bygge og anlæg Vejbygning - bygning af fortovsarealer AMU 45775 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/vejbygning-bygning-af-

fortovsarealer

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-7
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-udskilleranlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-ved-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-draening-af-bygvaerker
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-afloebsplan-smaahuse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-5
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-digital-tegning-af-afloebsplaner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-digital-tegning-af-afloebsplaner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-6
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/intelligente-bygningsinstallationer-og-cts-anlaeg/knx-installationer-programmering-systemkendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/intelligente-bygningsinstallationer-og-cts-anlaeg/knx-installationer-programmering-systemkendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/kommercielle-koeleanlaeg-med-co2-som-koelemiddel
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/koeleteknisk-omraade/kommercielle-koeleanlaeg-med-co2-som-koelemiddel
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/kranbasis-teleskoplaesser-m-kranloeft-over-8-tm
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/kranbasis-teleskoplaesser-m-kranloeft-over-8-tm
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-med-vaadrumssikring/kvalitetssikring-af-gvk-godkendt-vinylbelaegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-med-vaadrumssikring/kvalitetssikring-af-gvk-godkendt-vinylbelaegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/l-aus-tavle-og-installationsarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/l-aus-tavle-og-installationsarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/manoevrering-gaffeltruck-stabler-og-faerdselslaere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/manoevrering-gaffeltruck-stabler-og-faerdselslaere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobilkran/mobile-kraner-30-tm-med-ballast
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-montering-af-rottespaerrer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-montering-af-rottespaerrer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/tele-og-datateknik/netvaerk-grundlaeggende
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/nivellering-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/opmaaling-og-beregning-af-typiske-toemreropgaver
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/opmaaling-og-beregning-af-typiske-toemreropgaver
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfladebehandling-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/rulle-og-bukkestillads-opstilling-mv
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-membraner-og-folier/tagdaekning-sikkerhed-ved-bitumen-og-asfaltmat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-membraner-og-folier/tagdaekning-sikkerhed-ved-bitumen-og-asfaltmat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/stillads-anvendelse-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/systemstilladser-op-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeer-og-buske-om-vinteren-besk-og-plejep
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeer-og-buske-om-vinteren-besk-og-plejep
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/taarnkran-og-fast-opstil-kraner-kranbasis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/taarnkran-og-fast-opstil-kraner-kranbasis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/udvidelse-kran-d-til-mob-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/udvidelse-kran-d-til-mob-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejasfalt-varetagelse-af-sundhed-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejasfalt-varetagelse-af-sundhed-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejasfaltarbejde-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/vejbygning-bygning-af-fortovsarealer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/vejbygning-bygning-af-fortovsarealer


Erhvervsgruppe Kursustitel Type uddannelse
Kursuskode (AMU-
kode/ modulnr. 
Etc.)

Varighed - 
dage

Antal ECTS Link

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2022
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.

Bygge og anlæg Verifikation af elektriske installationer AMU 49534 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/verifikation-af-
elektriske-installationer

Bygge og anlæg Vægkontruktion - opstilling og beklædning AMU 49189 1 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-
materialer/vaegkonstruktion-opstilling-og-beklaedning

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Almen Fødevarehygiejne AMU 45818 3 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Almen Fødevarehygiejne F/I AMU 45902 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Anretning AMU 48813 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/anretning

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Barista-, kaffe- og theoplevelser AMU 48866 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-
service/barista-kaffe-og-theoplevelser

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Bæredygtig madfremstilling AMU 48816 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/baeredygtig-madfremstilling

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Bæredygtig produktion af mad og fødevarer AMU 49843 2 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/baeredygtig-produktion-af-mad-og-foedevarer

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Bæredygtighed i storkøkkener AMU 48771 3 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-4

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Bæredygtighed i værtsskab, service og oplevelser AMU 49844 2 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-
service/baeredygtighed-i-vaertskab-service-og-oplevelser

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Bæredygtighed ifl. Fødevarer, service og oplevelser AMU 49830 3 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/baeredygtighed-ift-foedevarer-service-oplevelser

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Bæredygtighed på hotel og restauranter AMU 49486 2 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-7

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Bæredygtigheds koncept for bargere, konditorer og 
gourmetslagtere

AMU 49845 2 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-
konfekturefremstilling/baeredygtig-koncept-bager-og-slagterbutik

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Det klimavenlige køkken AMU 49852 2 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-7

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Forny måltidet med sundere råvarer AMU 47666 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-
varierede-behov-ernaering/forny-maaltidet-med-sundere-raavarer

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Fødevarehygiejne og egenkontrol AMU 47481 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/foedevarehygiejne-og-egenkontrol

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Fødevarehygiejne online Privat 3 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Gastronomen som vært AMU 47567 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/gastronomen-som-vaert

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Grundlæggende brød, kager, deserter i køkkenet 1 AMU 48814 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/grundlaeggende-broed-kager-desserter-i-koekkenet-1

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Grundlæggende madproduktion AMU 47672 3 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-
varierede-behov-ernaering/grundlaeggende-madproduktion

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Grundtilberedning AMU 48837 3 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/grundtilberedning

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Kalkulation ved gæstebetjening AMU 40914 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-
service/kalkulation-ved-gaestebetjening

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Kommunikation og serviceorienteret gæstebetjening AMU 48872 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-
service/kommunikation-og-serviceorienteret-gaestebetjening

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Mad til take away AMU 49782 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/mad-til-take-away

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Menusammensætning AMU 48842 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-6

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Menuvejledning ved gæstebetjening AMU 43734 3 https://www.ug.dk/search/43734

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/verifikation-af-elektriske-installationer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/verifikation-af-elektriske-installationer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/vaegkonstruktion-opstilling-og-beklaedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/vaegkonstruktion-opstilling-og-beklaedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/anretning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/anretning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/barista-kaffe-og-theoplevelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/barista-kaffe-og-theoplevelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtig-madfremstilling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtig-madfremstilling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtig-produktion-af-mad-og-foedevarer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtig-produktion-af-mad-og-foedevarer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-4
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/baeredygtighed-i-vaertskab-service-og-oplevelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/baeredygtighed-i-vaertskab-service-og-oplevelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtighed-ift-foedevarer-service-oplevelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtighed-ift-foedevarer-service-oplevelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-7
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/baeredygtig-koncept-bager-og-slagterbutik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/baeredygtig-koncept-bager-og-slagterbutik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-7
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/forny-maaltidet-med-sundere-raavarer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/forny-maaltidet-med-sundere-raavarer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/foedevarehygiejne-og-egenkontrol
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/foedevarehygiejne-og-egenkontrol
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/gastronomen-som-vaert
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/gastronomen-som-vaert
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/grundlaeggende-broed-kager-desserter-i-koekkenet-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/grundlaeggende-broed-kager-desserter-i-koekkenet-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/grundlaeggende-madproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/grundlaeggende-madproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/grundtilberedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/grundtilberedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/kalkulation-ved-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/kalkulation-ved-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/kommunikation-og-serviceorienteret-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/kommunikation-og-serviceorienteret-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/mad-til-take-away
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/mad-til-take-away
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-6
https://www.ug.dk/search/43734
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Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Omlægning til økologisk madproduktion AMU 48776 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-
varierede-behov-ernaering/omlaegning-til-oekologisk-madproduktion

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Oplevelsesøkonomi Akademi 52928 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oplevelsesoekonomi

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Produktion af pølse, pålæg og røgvarer AMU 48364 3 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-
salg-af-koed-og-convenience/produktion-af-poelser-paalaeg-og-roegvarer

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Reduktion af madspild 1 AMU 48800 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-
varierede-behov-ernaering/reduktion-af-madspild-1

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Reduktion af madspild 2 AMU 48774 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-
varierede-behov-ernaering/reduktion-af-madspild-2

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Salg og service i gæstebetjening AMU 47692 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-
service/salg-og-service-i-gaestebetjening

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Servering af øl, drinks og alkoholfrie drikke AMU 43733 2 https://www.ug.dk/search/43733

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Servering og betjening ved selskab og konference AMU 48876 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-
service/servering-og-betjening-ved-selskab-og-konference

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Service Akademi 37748 15 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/service-akademiuddannelsen-i-
salg-og-markedsfoering

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Sæson og temaprodukter AMU 47620 2 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-
konfekturefremstilling/saeson-og-temaprodukter-i-bagerier

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Tilberedning af varme og kolde retter trin 1 AMU 48817 2 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-koekken-trin-1

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Tilberedning af varme og kolde retter trin 2 AMU 48818 2 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-koekken-trin-2

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Tilberedningsmetoder AMU 48780 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-
varierede-behov-ernaering/tilberedningsmetoder-i-madproduktion

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Turisme i gæstebetjeningen AMU 47675 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-
service/turisme-i-gaestebetjeningen

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Vegetarer og veganer AMU 48781 3 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-
varierede-behov-ernaering/mad-til-vegetarer-og-veganere

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Vejledning om fødevareallergi AMU 48833 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/vejledning-om-foedevareallergi

Hotel, restauration, køkken, 
kantine

Økologi og bæredygtighed AMU 48290 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-
restaurant-kantine-og-catering/oekologi-og-baeredygtighed-i-restauranten

Industriel produktion Anvendelse af 5S-modellen for operatører AMU 43937 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-
produktion-i-industrien/anvendelse-af-5-s-modellen-operatoerer

Industriel produktion Anvendelse af lean værktøjer i produktionen AMU 49086 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-
produktion-i-industrien/anvendelse-af-lean-vaerktoejer-i-produktionen

Industriel produktion Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motor AMU 49419 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-
2-1-fejlf-relaestyringer-motor

Industriel produktion Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding AMU 49420 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-
2-2-el-pneumatik-og-fejlfinding

Industriel produktion Automatiske anlæg 3-1, PLC, følere og vision AMU 49421 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-
3-1-plc-foelere-og-vision

Industriel produktion Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding AMU 49422 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-
3-2-plc-montage-og-fejlfinding

Industriel produktion Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer AMU 49423 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-
4-1-idriftsaetning-plc-styringer

Industriel produktion Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding AMU 49424 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-
4-2-plc-og-fejlfinding

Industriel produktion Basic Safety Training (BST) - alle moduler til on og 
offshore.

Privat 5 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/omlaegning-til-oekologisk-madproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/omlaegning-til-oekologisk-madproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oplevelsesoekonomi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/produktion-af-poelser-paalaeg-og-roegvarer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/produktion-af-poelser-paalaeg-og-roegvarer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/reduktion-af-madspild-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/reduktion-af-madspild-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/reduktion-af-madspild-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/reduktion-af-madspild-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/salg-og-service-i-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/salg-og-service-i-gaestebetjening
https://www.ug.dk/search/43733
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/servering-og-betjening-ved-selskab-og-konference
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/servering-og-betjening-ved-selskab-og-konference
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/service-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/service-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/saeson-og-temaprodukter-i-bagerier
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/saeson-og-temaprodukter-i-bagerier
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-koekken-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-koekken-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-koekken-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-koekken-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/tilberedningsmetoder-i-madproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/tilberedningsmetoder-i-madproduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/turisme-i-gaestebetjeningen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/turisme-i-gaestebetjeningen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/mad-til-vegetarer-og-veganere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/mad-til-vegetarer-og-veganere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/vejledning-om-foedevareallergi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/vejledning-om-foedevareallergi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/oekologi-og-baeredygtighed-i-restauranten
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/oekologi-og-baeredygtighed-i-restauranten
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/anvendelse-af-5-s-modellen-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/anvendelse-af-5-s-modellen-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/anvendelse-af-lean-vaerktoejer-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/anvendelse-af-lean-vaerktoejer-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-1-fejlf-relaestyringer-motor
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-1-fejlf-relaestyringer-motor
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-2-el-pneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-2-el-pneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-3-1-plc-foelere-og-vision
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-3-1-plc-foelere-og-vision
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-3-2-plc-montage-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-3-2-plc-montage-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-4-1-idriftsaetning-plc-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-4-1-idriftsaetning-plc-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-4-2-plc-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-4-2-plc-og-fejlfinding
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/


Erhvervsgruppe Kursustitel Type uddannelse
Kursuskode (AMU-
kode/ modulnr. 
Etc.)

Varighed - 
dage

Antal ECTS Link

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2022
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.

Industriel produktion Basic Technical Training (BTT), GWO, EL Privat 1,3 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion Basic Technical Training (BTT), GWO, Hydraulic Privat 1,2 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion Basic Technical Training (BTT), GWO, Mekanik Privat 2 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion BTT - alle 3 moduler til on og offshore Privat 4,5 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion Bæredygtig produktion AMU 49554 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-

produktion-i-industrien/baeredygtig-produktion
Industriel produktion GWO - Advanced Rescue Tranining - offshore. Privat 3 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion GWO Advanced Rescue / ART Privat 3 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion GWO Advanced Rescue Refresher / ART REF / ART 

Refresher
Privat 3 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/

Industriel produktion GWO Basic Safety Training - Offshore / BST Offshore Privat 5,5 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion GWO Basic Safety Training - Onshore / BST Onshore Privat 4,5 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion GWO Basic Safety Training REF - Offshore / BST Offshore 

REF / BST Refresher
Privat 3,5 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/

Industriel produktion GWO Basic Safety Training REF - Onshore / BST Onshore 
REF / BST Refresher

Privat 2,5 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/

Industriel produktion GWO BST - First aid - on og offshore. Privat 2 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion GWO BST - Manual Handling - on og offshore Privat 0,5 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion GWO BST - Sea survival - offshore. Privat 1 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion GWO BST - Working at heights - on og offshore. Privat 2 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion GWO BST. Fire awareness - on og offshore Privat 0,5 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion GWO BTT Basic Technical Training Privat 4,5 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion GWO Enhanced First Aid / EFA Privat 3 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Industriel produktion GWO Enhanced First Aid Refresher / EFA REF / Refresher Privat 2 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/

Industriel produktion Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow AMU 47766 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/hydraulik-og-
diagramlaesning-styring-af-trykflow

Industriel produktion Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice AMU 48582 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/indeklima-og-ventilationsanlaeg-
ejendomsservice

Industriel produktion Indregulering af ventilations- og klimaanlæg AMU 44997 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/indregulering-af-ventilations-og-
klimaanlaeg

Industriel produktion Introduktion til bæredygtig omstilling AMU 49785 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/introduktion-til-baeredygtig-omstilling

Industriel produktion Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg AMU 44555 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-drift-af-klima-og-
ventilationsanlaeg

Industriel produktion Klimateknik, service og drift AMU 44990 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-service-og-drift
Industriel produktion Klimatekniske målinger og komponenter AMU 44988 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimatekniske-maalinger-og-

komponenter
Industriel produktion Lean kortlægning af værdistrøm for operatører AMU 43938 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-

produktion-i-industrien/lean-kortlaegning-af-vaerdistroem-operatoerer
Industriel produktion Lean support i produktionen AMU 47085 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-

produktion-i-industrien/lean-support-i-produktionen
Industriel produktion Procesfacilitering Akademi 37654 15 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/procesfacilitering-akademiuddannelsen-i-ledelse

Industriel produktion Produktionsoptimering for operatører vha. lean AMU 40658 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-
produktion-i-industrien/produktionsoptimering-operatoerer-vha-lean

Industriel produktion Projektledelse Akademi 37427 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-innovation-produkt-og-produktion/projektledelse-
akademiuddannelsen-i-innovation-produkt-og-produktion

Industriel produktion Robotbetjening for operatører AMU 48905 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-2

https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/baeredygtig-produktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/baeredygtig-produktion
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/hydraulik-og-diagramlaesning-styring-af-trykflow
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/hydraulik-og-diagramlaesning-styring-af-trykflow
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/indeklima-og-ventilationsanlaeg-ejendomsservice
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/indeklima-og-ventilationsanlaeg-ejendomsservice
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/indregulering-af-ventilations-og-klimaanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/indregulering-af-ventilations-og-klimaanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/introduktion-til-baeredygtig-omstilling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-drift-af-klima-og-ventilationsanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-drift-af-klima-og-ventilationsanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-service-og-drift
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimatekniske-maalinger-og-komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimatekniske-maalinger-og-komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/lean-kortlaegning-af-vaerdistroem-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/lean-kortlaegning-af-vaerdistroem-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/lean-support-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/lean-support-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/procesfacilitering-akademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/produktionsoptimering-operatoerer-vha-lean
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/produktionsoptimering-operatoerer-vha-lean
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-innovation-produkt-og-produktion/projektledelse-akademiuddannelsen-i-innovation-produkt-og-produktion
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-innovation-produkt-og-produktion/projektledelse-akademiuddannelsen-i-innovation-produkt-og-produktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-2
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Industriel produktion Systematisk problemløsning for operatører AMU 43939 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-
produktion-i-industrien/systematisk-problemloesning-operatoerer

Industriel produktion Varmeanlæg - installation, drift og service AMU 48895 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-og-vedvarende-
energiloesninger/varmeanlaeg-installation-drift-og-service

Industriel produktion Varmepumper - installation og service AMU 48892 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/koeleautomatik-og-
varmepumper/varmepumper-installation-og-service

It og teleteknik  Software Tester Privat 30 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
It og teleteknik Cloud Privat 30 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
It og teleteknik Database Privat 30 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
It og teleteknik Digital Markedsføring Privat 30 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
It og teleteknik GDPR Privat 30 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
It og teleteknik It- sikkerhed Privat 30 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
It og teleteknik Programmering Privat 30 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
Jern, metal og auto Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk AMU 44530 1 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-svejsningtermisk
Jern, metal og auto Automatiske anlæg, energioptimering AMU 47060 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-

energioptimering
Jern, metal og auto CAD 2D AMU 40340 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-

anlaeg/cad-2d-paa-byggepladsen
Jern, metal og auto CAM drejning AMU 47440 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cam-

drejning
Jern, metal og auto CAM drejning med C-akse AMU 47441 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-drejning-med-c-akse

Jern, metal og auto CAM fræsning (2D) på CAD-filer AMU 47444 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-2d-paa-cad-
filer

Jern, metal og auto CAM fræsning (3D) AMU 47445 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-3d
Jern, metal og auto CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader AMU 47446 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-med-

dobbeltkrumme-overflader
Jern, metal og auto CAM fræsning, flerakset bearbejdning AMU 47447 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-flerakset-

bearbejdning
Jern, metal og auto CNC drejning med C-akse (2-sidet) AMU 47454 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-med-c-akse-2-

sidet
Jern, metal og auto CNC drejning, 1-sidet bearbejdning AMU 48912 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cnc-

drejning-1-sidet-bearbejdning
Jern, metal og auto CNC FRÆSNING 1- SIDET BEARBEJDNING AMU 48925 5 https://www.ug.dk/search/48925
Jern, metal og auto CNC FRÆSNING, KLARGØRING OG MASKINBETJENING AMU 48913 5 https://www.ug.dk/search/48913
Jern, metal og auto Drejeteknik på konventionel drejebænk AMU 45180 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-

metalindustri/drejeteknik-paa-konventionel-drejebaenk
Jern, metal og auto Droneteknologi: Sensorteknologier til droner AMU 48079 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-

omraade/droneteknologi-sensorteknologier-til-droner
Jern, metal og auto Droneteknologi: Systemforståelse AMU 48077 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-

omraade/droneteknologi-systemforstaaelse
Jern, metal og auto Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter AMU 47429 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/emnetegning-i-cad-

assembly-med-mere-end-4-parter
Jern, metal og auto GPS målsætning AMU 47426 3 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/gps-maalsaetning
Jern, metal og auto GPS målsætning i CAD AMU 47428 3 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/gps-maalsaetning-i-cad

Jern, metal og auto Grundlæggende CAD AMU 48926 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-
metalindustri/grundlaeggende-cad

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/systematisk-problemloesning-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/systematisk-problemloesning-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-og-vedvarende-energiloesninger/varmeanlaeg-installation-drift-og-service
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvs-installationer-og-vedvarende-energiloesninger/varmeanlaeg-installation-drift-og-service
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/koeleautomatik-og-varmepumper/varmepumper-installation-og-service
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/koeleautomatik-og-varmepumper/varmepumper-installation-og-service
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-svejsningtermisk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-svejsningtermisk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-energioptimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-energioptimering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/cad-2d-paa-byggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/cad-2d-paa-byggepladsen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cam-drejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cam-drejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-drejning-med-c-akse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-2d-paa-cad-filer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-2d-paa-cad-filer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-3d
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-med-dobbeltkrumme-overflader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-med-dobbeltkrumme-overflader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-flerakset-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-flerakset-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-med-c-akse-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-med-c-akse-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cnc-drejning-1-sidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cnc-drejning-1-sidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/search/48925
https://www.ug.dk/search/48913
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/drejeteknik-paa-konventionel-drejebaenk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/drejeteknik-paa-konventionel-drejebaenk
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-omraade/droneteknologi-sensorteknologier-til-droner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-omraade/droneteknologi-sensorteknologier-til-droner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-omraade/droneteknologi-systemforstaaelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-omraade/droneteknologi-systemforstaaelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/emnetegning-i-cad-assembly-med-mere-end-4-parter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/emnetegning-i-cad-assembly-med-mere-end-4-parter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/gps-maalsaetning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/gps-maalsaetning-i-cad
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/grundlaeggende-cad
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/grundlaeggende-cad
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Jern, metal og auto Grundlæggende faglig matematik AMU 47669 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/grundlaeggende-faglig-
matematik

Jern, metal og auto Grundlæggende maskintegning AMU 48927 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-
metalindustri/grundlaeggende-maskintegning

Jern, metal og auto Højniveau PLC programmering AMU 44413 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/hoejniveau-plc-
programmering

Jern, metal og auto Håndtering med industrirobotter for operatører AMU 48894 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-1
Jern, metal og auto IG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF AMU 47460 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/tig-svejsning-ulavt-legeret-plpl-kantsoemme-pf
Jern, metal og auto Lys b svejs-stumps plade alle pos AMU 40089 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/lys-b-svejs-stumps-plade-alle-pos
Jern, metal og auto Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF AMU 40088 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/lys-b-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf
Jern, metal og auto Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC AMU 40090 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/lys-b-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc
Jern, metal og auto Lys b. svejs-kants plade/plade AMU 40086 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/lys-b-svejs-kants-pladeplade
Jern, metal og auto Lys b. svejs-kants plade/rør AMU 40087 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/lys-b-svejs-kants-pladeroer
Jern, metal og auto Lysbuesvejsning AMU 49625 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/lysbuesvejsning
Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 AMU 40092 2 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-135
Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/plade pr 136 AMU 40098 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-136
Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 AMU 40093 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-135
Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 AMU 40099 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-136
Jern, metal og auto MAG-svejsning proces 135 AMU 49653 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejsning-proces-135
Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 AMU 40095 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-135
Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 AMU 40101 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-136
Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135 AMU 40094 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-135
Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 AMU 40100 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-136
Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135 AMU 40097 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-135
Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 AMU 40103 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-136
Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135 AMU 40096 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-135
Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 AMU 40102 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-136
Jern, metal og auto Microcomputer: Programudvikling på Linux-platform AMU 49595 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-

omraade/microcomputer-programudvikling-paa-linux-platform
Jern, metal og auto MIG-svejsning, aluminium tynd plade stumpsømme, PF AMU 47458 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme-pf

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/grundlaeggende-faglig-matematik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/grundlaeggende-faglig-matematik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/grundlaeggende-maskintegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/grundlaeggende-maskintegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/hoejniveau-plc-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/hoejniveau-plc-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-ulavt-legeret-plpl-kantsoemme-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-ulavt-legeret-plpl-kantsoemme-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-stumps-plade-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-stumps-plade-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-kants-pladeplade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-kants-pladeplade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-kants-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-kants-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lysbuesvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lysbuesvejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejsning-proces-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejsning-proces-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-omraade/microcomputer-programudvikling-paa-linux-platform
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/elektronik-og-svagstroemstekniske-omraade/microcomputer-programudvikling-paa-linux-platform
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme-pf
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Jern, metal og auto MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme AMU 45904 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-
metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-kantsoemme

Jern, metal og auto MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme AMU 46511 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-
metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme

Jern, metal og auto Måleteknik for operatører AMU 48923 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-i-
metalindustrien/maaleteknik-operatoerer

Jern, metal og auto Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion AMU 47280 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-
metalindustri/operatoer-i-metalindustrien-brancheintroduktion

Jern, metal og auto Operatør ved konventionel fræsning AMU 45177 5 https://www.ug.dk/search/45177
Jern, metal og auto PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg AMU 44637 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-introduktion-

automatiske-maskiner-og-anlaeg
Jern, metal og auto PLC programmering af kombinatoriske styringer AMU 44638 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-programmering-

af-kombinatoriske-styringer
Jern, metal og auto PLC programmering af sekventielle styringer AMU 44639 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-programmering-

af-sekventielle-styringer
Jern, metal og auto PLC programmering, styringer med analoge signaler AMU 44641 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-programmering-

styringer-med-analoge-signaler
Jern, metal og auto Praktisk problemløsning for operatører AMU 47373 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-

produktion-i-industrien/praktisk-problemloesning-operatoerer
Jern, metal og auto Praktisk værkstedsteknik, spåntagning AMU 44815 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/praktisk-vaerkstedsteknik-

spaantagning
Jern, metal og auto Produktionstekniske beregninger for cnc AMU 44821 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/produktionstekniske-

beregninger-cnc
Jern, metal og auto TIG-svejs-kants uleg plade/rør AMU 40104 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/tig-svejs-kants-uleg-pladeroer
Jern, metal og auto TIG-svejsning AMU 49626 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/tig-svejsning
Jern, metal og auto TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium AMU 44462 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/tig-svejsning-af-tyndere-plade-aluminium
Jern, metal og auto TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme AMU 46513 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/tig-svejsning-aluminium-tynd-plade-kantsoemme
Jern, metal og auto TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme AMU 46515 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/tig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme
Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps uleg plade AMU 40105 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/tig-svejs-stumps-uleg-plade
Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos AMU 40107 10 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-alle-pos
Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC AMU 47137 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-

metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-pos-pa-pc
Kontor, administration, 
regnskab og finans

Analyse og metode Akademi 37759 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Anvendelse af database i jobbet AMU 49327 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/anvendelse-af-database-i-jobbet

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Anvendelse af etb til administrative opgaver AMU 40752 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/anvendelse-
af-etb-til-administrative-opgaver

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Anvendelse af periodisk beregning og registrering AMU 47382 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/anvendelse-af-periodisk-beregning-og-registrering

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport AMU 47381 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/bilagsbehandling-med-efterfoelgende-kasserapport

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Borgerkommunikation Akademi 37547 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-kantsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-kantsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-i-metalindustrien/maaleteknik-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-i-metalindustrien/maaleteknik-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/operatoer-i-metalindustrien-brancheintroduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/operatoer-i-metalindustrien-brancheintroduktion
https://www.ug.dk/search/45177
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-introduktion-automatiske-maskiner-og-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-introduktion-automatiske-maskiner-og-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-programmering-af-kombinatoriske-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-programmering-af-kombinatoriske-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-programmering-af-sekventielle-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-programmering-af-sekventielle-styringer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-programmering-styringer-med-analoge-signaler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/plc-programmering-styringer-med-analoge-signaler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/praktisk-problemloesning-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/praktisk-problemloesning-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/praktisk-vaerkstedsteknik-spaantagning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/praktisk-vaerkstedsteknik-spaantagning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/produktionstekniske-beregninger-cnc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/produktionstekniske-beregninger-cnc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-kants-uleg-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-kants-uleg-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-af-tyndere-plade-aluminium
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-af-tyndere-plade-aluminium
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-aluminium-tynd-plade-kantsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-aluminium-tynd-plade-kantsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/anvendelse-af-database-i-jobbet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/anvendelse-af-etb-til-administrative-opgaver
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/anvendelse-af-etb-til-administrative-opgaver
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/anvendelse-af-periodisk-beregning-og-registrering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/anvendelse-af-periodisk-beregning-og-registrering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/bilagsbehandling-med-efterfoelgende-kasserapport
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/bilagsbehandling-med-efterfoelgende-kasserapport
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration


Erhvervsgruppe Kursustitel Type uddannelse
Kursuskode (AMU-
kode/ modulnr. 
Etc.)

Varighed - 
dage

Antal ECTS Link

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2022
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.

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Borgervejledning AMU 48662 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-
sagsbehandling/borgervejleder

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Borgervendt formidling i myndighedsrollen AMU 47935 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/praktisk-
myndighedsudoevelse/borgervendt-formidling-i-myndighedsrollen

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram AMU 47212 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/brug-af-grafik-
i-et-tekstbehandlingsprogram

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Budget og regnskab i det offentlige AMU 48663 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-
sagsbehandling/budget-og-regnskab-i-det-offentlige

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Daglig registrering i et økonomistyringsprogram AMU 45969 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/daglig-registrering-i-et-oekonomistyringsprogram

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Debitorstyring AMU 45964 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/debitorstyring

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Design af hjemmesider med CMS AMU 40342 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ikt-administration/design-af-
hjemmesider-med-cms

Kontor, administration, 
regnskab og finans

ERP Introkursus for ledige - SAP på dansk Privat 30 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/

Kontor, administration, 
regnskab og finans

God forvaltningsskik og administrativ praksis AMU 45352 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-
sagsbehandling/god-forvaltningsskik-og-administrativ-praksis

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer AMU 45563 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/haandtering-af-data-i-virksomhedens-
it-systemer

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Håndtering af personoplysninger AMU 48653 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-0

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Integration af data mellem adm. it-systemer AMU 45782 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/integration-
af-data-mellem-adm-it-systemer

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom AMU 45960 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/kontering-af-koeb-salg-drift-af-biler-og-ejendom

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Konteringsinstrukser AMU 45963 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/konteringsinstrukser

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov AMU 45962 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/kontoplaner-og-virksomhedens-rapporteringsbehov

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Kreditorstyring AMU 45961 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/kreditorstyring

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Løn & personale jura (inkl. HR, lønsystemer & MS Office) Privat 30 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Offentlig administration 1 AMU 47947 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-
sagsbehandling/offentlig-administration-1

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Offentlig administration 2 AMU 47948 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-
sagsbehandling/offentlig-administration-2

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Offentlig administration 3 AMU 47949 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-
sagsbehandling/offentlig-administration-3

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Offentlig økonomi og styring AMU 48666 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-
sagsbehandling/offentlig-oekonomi-og-styring

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Opbygning af virksomhedens website I AMU 48404 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ikt-
administration/opbygning-af-virksomhedens-website-i

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Oprette brugerflader og udskrifter i database AMU 44340 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/oprette-brugerflader-og-udskrifter-i-
database

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Personalejura Akademi 37456 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Personalejura og arbjedsmiljø Akademi 37801 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Placering af resultat- og balancekonti AMU 45965 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/placering-af-resultat-og-balancekonti

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/borgervejleder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/borgervejleder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/praktisk-myndighedsudoevelse/borgervendt-formidling-i-myndighedsrollen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/praktisk-myndighedsudoevelse/borgervendt-formidling-i-myndighedsrollen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/brug-af-grafik-i-et-tekstbehandlingsprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/brug-af-grafik-i-et-tekstbehandlingsprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/budget-og-regnskab-i-det-offentlige
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/budget-og-regnskab-i-det-offentlige
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/daglig-registrering-i-et-oekonomistyringsprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/daglig-registrering-i-et-oekonomistyringsprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/debitorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/debitorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ikt-administration/design-af-hjemmesider-med-cms
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ikt-administration/design-af-hjemmesider-med-cms
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/god-forvaltningsskik-og-administrativ-praksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/god-forvaltningsskik-og-administrativ-praksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/haandtering-af-data-i-virksomhedens-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/haandtering-af-data-i-virksomhedens-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/integration-af-data-mellem-adm-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/integration-af-data-mellem-adm-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/kontering-af-koeb-salg-drift-af-biler-og-ejendom
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/kontering-af-koeb-salg-drift-af-biler-og-ejendom
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/konteringsinstrukser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/konteringsinstrukser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/kontoplaner-og-virksomhedens-rapporteringsbehov
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/kontoplaner-og-virksomhedens-rapporteringsbehov
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/kreditorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/kreditorstyring
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/offentlig-administration-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/offentlig-administration-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/offentlig-administration-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/offentlig-administration-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/offentlig-administration-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/offentlig-administration-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/offentlig-oekonomi-og-styring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/offentlig-oekonomi-og-styring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ikt-administration/opbygning-af-virksomhedens-website-i
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ikt-administration/opbygning-af-virksomhedens-website-i
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/oprette-brugerflader-og-udskrifter-i-database
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/oprette-brugerflader-og-udskrifter-i-database
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/placering-af-resultat-og-balancekonti
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/placering-af-resultat-og-balancekonti
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Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2022
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.

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Registreringsmetoder ved virksomhedens drift AMU 45967 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/registreringsmetoder-ved-virksomhedens-drift

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Regnskab og bogføring med Dynamic NAV, e-conomic og 
Excel

Privat 30 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen AMU 40007 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/regnskabsafstemninger-ifm-aarsafslutningen

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Sagsbehandling Akademi 37545 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration

Kontor, administration, 
regnskab og finans

SAP Juniorkonsulent-uddannelsen - SAP Specialistniveau Privat 30 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Sociale Medier Akademi 37597 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/sociale-medier-
akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Teleskoplæsser - Certifikat AMU 48671 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/teleskoplaesser-
certifikat

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Udarbejdelse af publikationer i et dtp-program AMU 49799 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/udarbejdelse-af-publikationer-i-et-dtp-
program

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Udarbejdelse og afstemning af lønsedler AMU 47379 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/udarbejdelse-og-afstemning-af-loensedler

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Økonomi og styring Akademi 37550 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Økonomiske styring af lageret AMU 45958 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/oekonomiske-styring-af-lageret

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Økonomistyring i praksis Akademi 37396 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring/oekonomistyring-i-
praksis-akademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring

Kontor, administration, 
regnskab og finans

Årsafslutning af bogholderiet AMU 40008 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-
forretningsservice/aarsafslutning-af-bogholderiet

Pædagogisk, socialt og 
kirkeligt arbejde

børns sprogtilegnelse diplom 7225 7 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/boerns-sprog-pd

Pædagogisk, socialt og 
kirkeligt arbejde

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i 
dagtilbud

diplom 39326 7 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/paedagogisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd

Pædagogisk, socialt og 
kirkeligt arbejde

Neuropsykologi og neuropædagogik diplom 9632 7 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/psykologi-pd

Pædagogisk, socialt og 
kirkeligt arbejde

Social – kognitive udviklingsforstyrrelser diplom 7278 7 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/specialpaedagogik-pd

Pædagogisk, socialt og 
kirkeligt arbejde

social inklusion diplom 7259 7 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/paedagogisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd

Salg, indkøb og 
markedsføring

Bæredygtigt indkøb AMU 49683 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-og-
logistik/baeredygtigt-indkoeb

Salg, indkøb og 
markedsføring

Digital markedsføring Akademi 37607 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering

Salg, indkøb og 
markedsføring

E-handel Akademi 37608 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/e-handel-
akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering

Salg, indkøb og 
markedsføring

Fastlæggelse af mål ved personligt salg AMU 43179 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/fastlaeggelse-af-
maal-ved-personligt-salg

Salg, indkøb og 
markedsføring

Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen AMU 45389 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/konflikthaandte
ring-salgsmedarbejderen

Salg, indkøb og 
markedsføring

Kundeservice i detailhandelen AMU 45350 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/kundeservice-i-
detailhandelen

Salg, indkøb og 
markedsføring

Mersalg i butikken AMU 46128 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/mersalg-i-
butikken

Salg, indkøb og 
markedsføring

Multikanalmarkedsføring - anvendelse AMU 48319 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/multikanalmark
edsfoering-anvendelse

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/registreringsmetoder-ved-virksomhedens-drift
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/registreringsmetoder-ved-virksomhedens-drift
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/regnskabsafstemninger-ifm-aarsafslutningen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/regnskabsafstemninger-ifm-aarsafslutningen
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/sociale-medier-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/sociale-medier-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/teleskoplaesser-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/teleskoplaesser-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/udarbejdelse-af-publikationer-i-et-dtp-program
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/udarbejdelse-af-publikationer-i-et-dtp-program
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/udarbejdelse-og-afstemning-af-loensedler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/udarbejdelse-og-afstemning-af-loensedler
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/oekonomiske-styring-af-lageret
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/oekonomiske-styring-af-lageret
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring/oekonomistyring-i-praksis-akademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring/oekonomistyring-i-praksis-akademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/aarsafslutning-af-bogholderiet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/aarsafslutning-af-bogholderiet
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/boerns-sprog-pd
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/paedagogisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/psykologi-pd
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/specialpaedagogik-pd
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/paedagogisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-og-logistik/baeredygtigt-indkoeb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-og-logistik/baeredygtigt-indkoeb
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/e-handel-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/e-handel-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/fastlaeggelse-af-maal-ved-personligt-salg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/fastlaeggelse-af-maal-ved-personligt-salg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/konflikthaandtering-salgsmedarbejderen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/konflikthaandtering-salgsmedarbejderen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/kundeservice-i-detailhandelen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/kundeservice-i-detailhandelen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/mersalg-i-butikken
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/mersalg-i-butikken
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/multikanalmarkedsfoering-anvendelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/multikanalmarkedsfoering-anvendelse
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Salg, indkøb og 
markedsføring

Multikanalmarkedsføring - forretningsmodeller AMU 48318 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/multikanalmark
edsfoering-forretningsmodeller

Salg, indkøb og 
markedsføring

Projektledelse Akademi 37518 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/projektledelse-akademiuddannelsen-i-ledelse

Salg, indkøb og 
markedsføring

Reklamationshåndtering AMU 44478 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/reklamationsha
andtering

Salg, indkøb og 
markedsføring

Salg og salgspsykologi Akademi 20104 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/salg-og-salgspsykologi-
akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering

Salg, indkøb og 
markedsføring

Sociale medier som kommunikationskanal i detail AMU 47341 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/sociale-medier-
som-kommunikationskanal-i-detail

Salg, indkøb og 
markedsføring

Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering AMU 45952 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/udvikling-af-e-
koncepter-og-produktdifferentiering

Sundhed, omsorg og 
personlig pleje

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet AMU 42834 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-
sundhed-i-kommunerne/anerkendende-kommunikation-i-omsorgsarbejdet

Sundhed, omsorg og 
personlig pleje

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal AMU 48390 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-og-
fysiskpsykisk-handicap/arbejdet-med-lavaffektive-metoder-low-arousal

Sundhed, omsorg og 
personlig pleje

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd AMU 40606 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-
sundhed-i-kommunerne/arbejdsmiljoe-i-sosu-arbejdet-etik-og-adfaerd

Sundhed, omsorg og 
personlig pleje

Digital service og innovation Akademi 37549 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration

Sundhed, omsorg og 
personlig pleje

Grundkursus om diabetes og overvægt Privat 2,0 https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/

Sundhed, omsorg og 
personlig pleje

Konflikthåndtering AMU 46493 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-metro-og-
letbane/konflikthaandtering

Sundhed, omsorg og 
personlig pleje

Koordinering af komplekse forløb Diplom 10 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/sundhedsfagligdiplomuddannelse/borgernaer-sundhed

Sundhed, omsorg og 
personlig pleje

Medvirken til rehabilitering AMU 40126 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-
sundhed-i-kommunerne/medvirken-til-rehabilitering

Sundhed, omsorg og 
personlig pleje

Medvirken ved medicinadministration AMU 49489 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-og-
fysiskpsykisk-handicap/medvirken-ved-medicinadministration

Sundhed, omsorg og 
personlig pleje

Omsorg for personer med demens AMU 44327 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-
sundhed-i-kommunerne/omsorg-personer-med-demens

Sundhed, omsorg og 
personlig pleje

Tidlig opsporing af sygdomstegn AMU 46874 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-
sundhed-i-kommunerne/tidlig-opsporing-af-sygdomstegn

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

 Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører AMU 49741 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/forebyggelse-af-uheld-
erhvervschauffoerer

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 AMU 47696 5,4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-grund-og-specialiseringskursus-
tank-kl-1

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. AMU 47694 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/adr-grundkursus-
vejtransp-af-farl-gods-i-emb

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus AMU 47706 1,7 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetition-grundkursus

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 AMU 47707 2,3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetition-grundkursus-klasse-1

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1 AMU 47716 3,3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetition-grundkursus-tank-
klasse-1

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik AMU 48619 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/ajourfoering-
buschauffoerer-i-ostflextrafik

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Ajourføring for kranførere AMU 49922 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobile-kraner/ajourfoering-0

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør AMU 48611 2 https://www.ug.dk/search/48611

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/multikanalmarkedsfoering-forretningsmodeller
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/multikanalmarkedsfoering-forretningsmodeller
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/projektledelse-akademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/reklamationshaandtering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/reklamationshaandtering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/salg-og-salgspsykologi-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/salg-og-salgspsykologi-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/sociale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/sociale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/udvikling-af-e-koncepter-og-produktdifferentiering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/udvikling-af-e-koncepter-og-produktdifferentiering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/anerkendende-kommunikation-i-omsorgsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/anerkendende-kommunikation-i-omsorgsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/arbejdet-med-lavaffektive-metoder-low-arousal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/arbejdet-med-lavaffektive-metoder-low-arousal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/arbejdsmiljoe-i-sosu-arbejdet-etik-og-adfaerd
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/arbejdsmiljoe-i-sosu-arbejdet-etik-og-adfaerd
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration
https://www.rar-bm.dk/Private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-metro-og-letbane/konflikthaandtering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-metro-og-letbane/konflikthaandtering
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/sundhedsfagligdiplomuddannelse/borgernaer-sundhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/medvirken-til-rehabilitering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/medvirken-til-rehabilitering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/medvirken-ved-medicinadministration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/medvirken-ved-medicinadministration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/omsorg-personer-med-demens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/omsorg-personer-med-demens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/tidlig-opsporing-af-sygdomstegn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/tidlig-opsporing-af-sygdomstegn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/forebyggelse-af-uheld-erhvervschauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/forebyggelse-af-uheld-erhvervschauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-grund-og-specialiseringskursus-tank-kl-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-grund-og-specialiseringskursus-tank-kl-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/adr-grundkursus-vejtransp-af-farl-gods-i-emb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/adr-grundkursus-vejtransp-af-farl-gods-i-emb
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetition-grundkursus
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetition-grundkursus-klasse-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetition-grundkursus-tank-klasse-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/adr-repetition-grundkursus-tank-klasse-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/ajourfoering-buschauffoerer-i-ostflextrafik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/ajourfoering-buschauffoerer-i-ostflextrafik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobile-kraner/ajourfoering-0
https://www.ug.dk/search/48611


Erhvervsgruppe Kursustitel Type uddannelse
Kursuskode (AMU-
kode/ modulnr. 
Etc.)

Varighed - 
dage

Antal ECTS Link

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Vestjylland Gældende fra 1. april 2022
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.

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Ajourføring for turistbuschauffører AMU 48618 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/national-og-international-personbefordring-med-
bus/ajourfoering-turistbuschauffoerer

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Befordring af fysisk handicappede passagerer AMU 49759 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-mindre-0

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. AMU 48104 2 https://www.ug.dk/search/48104

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Efteruddannelse for varebilschauffører AMU 48851 2 https://www.ug.dk/search/48851

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Enhedslaster AMU 45077 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/enhedslaster

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del AMU 48616 2 https://www.ug.dk/search/4866

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del AMU 48660 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/eu-eft-0

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Gaffelstabler certifikatkursus A, AMU 47593 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/gaffelstabler-certifikatkursus-
5-dage

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Gaffeltruck certifikatkursus B AMU 47592 7 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/gaffeltruck-certifikatkursus-b-
7-dage

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Godstransport med lastbil AMU 47854 30 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/godstr-0

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør AMU 48850 3 https://www.ug.dk/search/48850

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Introduktion til offentlig servicetrafik AMU 47874 1 https://www.ug.dk/search/47874

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj AMU 48652 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-taxi/personbefordring-med-taxi

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Køre- og hviletidsregler AMU 44722 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koere-og-hviletidsregler

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring AMU 48466 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koereteknik-ajourfoering

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Kørsel med modulvogntog AMU 40457 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koersel-med-modulvogntog

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Kørsel med sættevogn AMU 31863 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koersel-med-saettevogn

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Kørsel med vogntog, kategori C/E AMU 45114 20 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/koersel-med-
vogntog-kategori-ce

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Kørsel med vogntog, kategori D/E AMU 45311 10 https://www.ug.dk/search/45311

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Lagerindretning og lagerarbejde AMU 45074 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerindretning-og-
lagerarbejde

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Lagerstyring med it AMU 46939 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner AMU 47894 5 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-47894

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Lagerstyring med it - udvidede funktioner AMU 44759 5 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-44759

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Lagerøkonomi AMU 40967 5 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-40967

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Lastsikring og stuvning af gods AMU 45310 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/lastsikring-og-stuvning-af-gods

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Ledelse af bæredygtighed Akademi 37976 15 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/ledelse-af-baeredygtighed-akademiuddannelsen-
i-ledelse

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/national-og-international-personbefordring-med-bus/ajourfoering-turistbuschauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/national-og-international-personbefordring-med-bus/ajourfoering-turistbuschauffoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-mindre-0
https://www.ug.dk/search/48104
https://www.ug.dk/search/48851
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/enhedslaster
https://www.ug.dk/search/4866
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/eu-eft-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/gaffelstabler-certifikatkursus-5-dage
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/gaffelstabler-certifikatkursus-5-dage
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/gaffeltruck-certifikatkursus-b-7-dage
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/gaffeltruck-certifikatkursus-b-7-dage
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/godstr-0
https://www.ug.dk/search/48850
https://www.ug.dk/search/47874
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-taxi/personbefordring-med-taxi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koere-og-hviletidsregler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koereteknik-ajourfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koersel-med-modulvogntog
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koersel-med-saettevogn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/koersel-med-vogntog-kategori-ce
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/grundkompetence-chauffoer-gods/koersel-med-vogntog-kategori-ce
https://www.ug.dk/search/45311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerindretning-og-lagerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerindretning-og-lagerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it
https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-47894
https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-44759
https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-40967
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/lastsikring-og-stuvning-af-gods
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/ledelse-af-baeredygtighed-akademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/ledelse-af-baeredygtighed-akademiuddannelsen-i-ledelse
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Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Logistik og samarbejde AMU 45097 5 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-45097

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Manuel lagerstyring AMU 46894 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/manuel-lagerstyring

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Mobile kraner >30 tonsmeter AMU 48646 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobile-kraner/mobile-kraner-30-tonsmeter

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis AMU 48644 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/lastbilmonteret-kran-certifikat-d

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Opbevaring og forsendelse af farligt gods AMU 46946 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/opbevaring-og-forsendelse-
af-farligt-gods

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Personbefordring med bus AMU 40531 30 https://www.ug.dk/search/40531

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods AMU 45259 1 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-45259

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Stregkoder og håndterminaler AMU 44770 2 https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-44770

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter AMU 48647 5 https://www.ug.dk/search/48647

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter AMU 48648 5 https://www.ug.dk/search/48648

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Vejen som arbejdsplads - Certifikat AMU 47136 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejen-som-arbejdsplads-certifikat

https://www.ug.dk/uddannelse?article_id=amu-udm-45097
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/manuel-lagerstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobile-kraner/mobile-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/lastbilmonteret-kran-certifikat-d
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