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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 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 faldsikringsudstyr AMU 44465 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/anvendelse-af-faldsikringsudstyr

Bygge og anlæg Arbejde på eller nær spænding AMU 48080 0,5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/arbejde-paa-eller-naer-spaending-introduktion

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

Bygge og anlæg Arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AMU 48049 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-
faelleskatalog/arbejdsmiljoe-1-i-faglaerte-og-ufaglaerte-job

Bygge og anlæg Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads AMU 48964 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-
styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/arbmiljoe-sikkerhed-sundhed-og-apv-paa-byggeplads

Bygge og anlæg Beton- blanding og udstøbning AMU 49076 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-og-
montagebyggeri/beton-blanding-og-udstoebning

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

Bygge og anlæg Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde AMU 45140 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-
olign-med-tagpap-membraner-og-folier/brandforanstaltninger-ved-tagdaekkerarbejde

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 Dimensionering, bolig, mindre erhverv, TT systemer AMU 48473 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/dimensionering-boligmindre-erhverv-tt-systemer

Bygge og anlæg Elsikkerhedsloven AMU 48391 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/elsikkerhedsloven-relevante-love-og-standarder

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 Evakuering og redning i højden AMU 40164 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/stillads-evakuering-og-redning-i-hoejde

Bygge og anlæg Farlige stoffer i byggebranchen - fortidens synder AMU 47338 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-
affaldshaandtering/farlige-stoffer-i-byggebranchen-fortidens-synder

Bygge og anlæg Fejlfinding trin 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 Fejlfinding trin 1, 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 Forskalling - intro til traditionel forskalling AMU 49079 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-og-
montagebyggeri/forskalling-intro-til-traditionel-forskalling

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

Bygge og anlæg Grundlæggende faglig matematik AMU 45347 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-
faelleskatalog-1

Bygge og anlæg Grundlæggende faglig regning AMU 45215 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-
faelleskatalog-0

Bygge og anlæg Installationsteknike tegninger og diagrammer AMU 48263 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/installationstekniske-tegninger-og-diagrammer

Bygge og anlæg Isolering, energirigtige løsninger AMU 49248 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-
anlaegsopgaver-i-tungere-1

Bygge og anlæg Kabelmontage, føringsveje AMU 48259 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/kabelmontage-foeringsveje

Bygge og anlæg Kabelmontage, kabler AMU 48260 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/kabelmontage-kabler
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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/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/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/anvendelse-af-faldsikringsudstyr
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/anvendelse-af-faldsikringsudstyr
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/arbejde-paa-eller-naer-spaending-introduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/arbejde-paa-eller-naer-spaending-introduktion
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/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/arbejdsmiljoe-1-i-faglaerte-og-ufaglaerte-job
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/arbejdsmiljoe-1-i-faglaerte-og-ufaglaerte-job
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/arbmiljoe-sikkerhed-sundhed-og-apv-paa-byggeplads
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/arbmiljoe-sikkerhed-sundhed-og-apv-paa-byggeplads
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-og-montagebyggeri/beton-blanding-og-udstoebning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-og-montagebyggeri/beton-blanding-og-udstoebning
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/tagdaekning-olign-med-tagpap-membraner-og-folier/brandforanstaltninger-ved-tagdaekkerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-membraner-og-folier/brandforanstaltninger-ved-tagdaekkerarbejde
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/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/dimensionering-boligmindre-erhverv-tt-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/dimensionering-boligmindre-erhverv-tt-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/elsikkerhedsloven-relevante-love-og-standarder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/elsikkerhedsloven-relevante-love-og-standarder
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/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/stillads-evakuering-og-redning-i-hoejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/stillads-evakuering-og-redning-i-hoejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/farlige-stoffer-i-byggebranchen-fortidens-synder
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/farlige-stoffer-i-byggebranchen-fortidens-synder
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/byggeanlaegogindustri/beton-og-montagebyggeri/forskalling-intro-til-traditionel-forskalling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-og-montagebyggeri/forskalling-intro-til-traditionel-forskalling
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/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/installationstekniske-tegninger-og-diagrammer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/installationstekniske-tegninger-og-diagrammer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-tungere-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-tungere-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/kabelmontage-foeringsveje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/kabelmontage-foeringsveje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/kabelmontage-kabler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/kabelmontage-kabler


Erhvervsgruppe 
Kursustitel

Type 
uddannelse

Kursuskode 
Varighed - 
dage

Antal 
ECTS

Link til beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Nordjylland gældende pr. 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. Opdateret 5. maj 2022

Bygge og anlæg Kabelmontage, trækning og fastgørelse AMU 48261 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/kabelmontage-traekning-fastgoerelse

Bygge og anlæg Kabelmontør, overdragelse AMU 48262 8 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/kabelmontoer-overdragelse

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

Bygge og anlæg Kloakering - Afløbssystemer formål og indretning AMU 49279 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-5

Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser AMU 49278 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-4

Bygge og anlæg Kloakering - arbedjsmiljø AMU 49277 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-3

Bygge og anlæg Kloakering - Digital tegning af afløbsplaner AMU 49281 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-digital-tegning-af-afloebsplaner

Bygge og anlæg Kloakering - Dræning af bygningsværker mv. AMU 46969 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-draening-af-bygvaerker

Bygge og anlæg Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer AMU 49282 16 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kloakering-6

Bygge og anlæg L-AUS, tavle- og installationsarbejde AMU 44755 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygni
ngers-el-installationer/l-aus-tavle-og-installationsarbejde

Bygge og anlæg Lufttæthed ved renovering af ydervægge AMU 49860 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-
anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/lufttaethed-ved-renovering-af-ydervaegge

Bygge og anlæg Nivellering AMU 49318 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/nivellering-0

Bygge og anlæg PCB, håndtering, fjernelse, bortskaffelse AMU 42905 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-
anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/pcb-haandtering-fjernelse-og-bortskaffelse

Bygge og anlæg Pers. sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater AMU 47942 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/overfladebehandling-3

Bygge og anlæg Porebeton - Montage af plader og blokke AMU 45893 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-
anlaegsopgaver-i-tungere-materialer/porebeton-montage-af-plader-og-blokke

Bygge og anlæg Projektforståelse - bygge og anlæg AMU 48980 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-
styring-og-samarbejde-2

Bygge og anlæg Retablering af belægninger AMU 43718 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejd
er/kabelarbejde-retablering-af-belaegninger

Bygge og anlæg Rulle- og bukkestillads AMU 45566 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/rulle-og-bukkestillads-opstilling-mv

Bygge og anlæg Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer AMU 45845 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-
affaldshaandtering/sikkerhed-ved-arbejde-med-asbestholdige-materialer

Bygge og anlæg Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen AMU 45651 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegni
nger/sikkerhed-ved-arbejde-med-kold-asfalt-og-bitumen

Bygge og anlæg Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer AMU 40085 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-
affaldshaandtering/sikkerhed-ved-udv-arbejde-med-asbestmaterialer

Bygge og anlæg Slap armering 1 AMU 48764 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-og-
montagebyggeri/slap-armering-trin-1

Bygge og anlæg Systemstilladser - opstilling mv. AMU 44004 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmonta
ge/systemstilladser-0

Bygge og anlæg Tagdækning, mekanisk fastgørelse af tagdækning AMU 49335 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-
olign-med-tagpap-membraner-og-folier/tagdaekning-mekanisk-fastgoerelse-af-tagdaekning

Bygge og anlæg Tagkonstruktion, opstilling, afstivning og montering AMU 49233 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-
anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/tagkonstr-opstilling-afstivning-og-montering

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

Bygge og anlæg Udførelse af tagbeklædning AMU 49195 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-
anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/udfoerelse-af-tagbeklaedning

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/kabelmontage-traekning-fastgoerelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/kabelmontage-traekning-fastgoerelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/kabelmontoer-overdragelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygningers-el-installationer/kabelmontoer-overdragelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-afloebsplan-smaahuse
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-5
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-4
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-4
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-3
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-draening-af-bygvaerker
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-draening-af-bygvaerker
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-6
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-6
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/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/lufttaethed-ved-renovering-af-ydervaegge
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/lufttaethed-ved-renovering-af-ydervaegge
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/nivellering-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/nivellering-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/pcb-haandtering-fjernelse-og-bortskaffelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/pcb-haandtering-fjernelse-og-bortskaffelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfladebehandling-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/overfladebehandling-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-tungere-materialer/porebeton-montage-af-plader-og-blokke
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-tungere-materialer/porebeton-montage-af-plader-og-blokke
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kabelarbejde-retablering-af-belaegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kabelarbejde-retablering-af-belaegninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/rulle-og-bukkestillads-opstilling-mv
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/rulle-og-bukkestillads-opstilling-mv
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/sikkerhed-ved-arbejde-med-asbestholdige-materialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/sikkerhed-ved-arbejde-med-asbestholdige-materialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/sikkerhed-ved-arbejde-med-kold-asfalt-og-bitumen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/sikkerhed-ved-arbejde-med-kold-asfalt-og-bitumen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/sikkerhed-ved-udv-arbejde-med-asbestmaterialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/sikkerhed-ved-udv-arbejde-med-asbestmaterialer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-og-montagebyggeri/slap-armering-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-og-montagebyggeri/slap-armering-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/systemstilladser-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/systemstilladser-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-membraner-og-folier/tagdaekning-mekanisk-fastgoerelse-af-tagdaekning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-membraner-og-folier/tagdaekning-mekanisk-fastgoerelse-af-tagdaekning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/tagkonstr-opstilling-afstivning-og-montering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/tagkonstr-opstilling-afstivning-og-montering
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/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/udfoerelse-af-tagbeklaedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/udfoerelse-af-tagbeklaedning
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Bygge og anlæg Vejen som arbejdsplads - Certifikat AMU 47136 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegni
nger/vejen-som-arbejdsplads-certifikat

Bygge og anlæg Vægbeklædning - buet gips AMU 40243 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-
anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/vaegbeklaedning-buet-gips

Hotel, restauration, køkken, kantine almen fødevarehygiejne AMU 45818 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne

Hotel, restauration, køkken, kantine Almen fødevarehygiejne for F/I AMU 45902 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi

Hotel, restauration, køkken, kantine Anretning AMU 48813 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/anretning

Hotel, restauration, køkken, kantine Anretningsformer under en epidemi AMU 49783 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/anretningsformer-under-en-epidemi

Hotel, restauration, køkken, kantine Bæredygtig madfremstilling AMU 48816 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtig-madfremstilling

Hotel, restauration, køkken, kantine Bæredygtig produktion af mad og fødevarer AMU 49843 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtig-produktion-af-mad-og-
foedevarer

Hotel, restauration, køkken, kantine Bæredygtighed i værtskab, service og oplevelser AMU 49844 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/baeredygtighed-i-vaertskab-service-og-oplevelser

Hotel, restauration, køkken, kantine Bæredygtighed ift. fødevarer, service & oplevelser AMU 49830 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtighed-ift-foedevarer-service-
oplevelser 

Hotel, restauration, køkken, kantine Bæredygtighed på hotel & restaurant AMU 43735 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/baeredygtighed-paa-hotel-restaurant

Hotel, restauration, køkken, kantine Bæredygtighed på hotel og resturant AMU 49486 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/baeredygtighed-paa-hotel-og-restaurant

Hotel, restauration, køkken, kantine Danske tapas AMU 48835 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen-2

Hotel, restauration, køkken, kantine Det gode grundforråd - opbygning og anvendelse AMU 47519 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/det-gode-grundforraad-opbygning-og-
anvendelse

Hotel, restauration, køkken, kantine Det klimavenlige køkken AMU 49852 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen-7

Hotel, restauration, køkken, kantine Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F / I AMU 40137 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-
faelleskatalog/fagunderstoettende-dansk-som-andetsprog-fi

Hotel, restauration, køkken, kantine fødevarehygiejne og egnenkontrol AMU 47481 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/foedevarehygiejne-og-egenkontrol

Hotel, restauration, køkken, kantine Gastronom som vært AMU 47567 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/gastronomen-som-vaert

Hotel, restauration, køkken, kantine Grundlæggende madproduktion AMU 47672 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/grundlaeggende-madproduktion

Hotel, restauration, køkken, kantine Grundtilberedning AMU 48837 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/grundtilberedning

Hotel, restauration, køkken, kantine Hygiejnefokuseret servering & service i restaurant AMU 48781 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/mad-til-vegetarer-og-veganere

Hotel, restauration, køkken, kantine Kalkulation i køkkenet trin 1 AMU 48822 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/kalkulation-i-koekkenet-trin-1

Hotel, restauration, køkken, kantine Kalkulation i køkkenet trin 2 AMU 48823 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/kalkulation-i-koekkenet-trin-2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejen-som-arbejdsplads-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejen-som-arbejdsplads-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/vaegbeklaedning-buet-gips
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/vaegbeklaedning-buet-gips
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/reception-servering-og-service/anretningsformer-under-en-epidemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/anretningsformer-under-en-epidemi
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/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtig-produktion-af-mad-og-foedevarer
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/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/baeredygtighed-ift-foedevarer-service-oplevelser
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/baeredygtighed-paa-hotel-restaurant
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/baeredygtighed-paa-hotel-restaurant
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/baeredygtighed-paa-hotel-og-restaurant
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/baeredygtighed-paa-hotel-og-restaurant
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/det-gode-grundforraad-opbygning-og-anvendelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/det-gode-grundforraad-opbygning-og-anvendelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/det-gode-grundforraad-opbygning-og-anvendelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-7
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-7
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/fagunderstoettende-dansk-som-andetsprog-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/fagunderstoettende-dansk-som-andetsprog-fi
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.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/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/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/kalkulation-i-koekkenet-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/kalkulation-i-koekkenet-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/kalkulation-i-koekkenet-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/kalkulation-i-koekkenet-trin-2
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Hotel, restauration, køkken, kantine Kommunikation og serviceorienteret gæstebetjening AMU 48872 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/kommunikation-og-serviceorienteret-gaestebetjening

Hotel, restauration, køkken, kantine Konseveringsteknikker for kødprodukter AMU 48585 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/konserveringsteknikker-
koedprodukter

Hotel, restauration, køkken, kantine Mad til take away AMU 49782 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/mad-til-take-away

Hotel, restauration, køkken, kantine Menusammensætning AMU 48842 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen-6

Hotel, restauration, køkken, kantine Oplevelsesøkonomi Akademi 52928 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-
oplevelsesoekonomi

Hotel, restauration, køkken, kantine Planlægning af menu AMU 48844 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/planlaegning-af-menu

Hotel, restauration, køkken, kantine Restaurantledelse 1 AMU 19667 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/restaurantledelse-1

Hotel, restauration, køkken, kantine Restaurantledelse 2 AMU 19668 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/restaurantledelse-2

Hotel, restauration, køkken, kantine Råvarer i køkkenet trin 1 AMU 48826 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/raavarer-i-koekkenet-trin-1

Hotel, restauration, køkken, kantine Råvarer i køkkenet trin 2 AMU 48827 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/raavarer-i-koekkenet-trin-2

Hotel, restauration, køkken, kantine Salg og service i gæstebetjening AMU 47692 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/salg-og-service-i-gaestebetjening

Hotel, restauration, køkken, kantine Servering af øl, drinks og alokoholfrie drikke AMU 43733 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/servering-af-oel-drinks-og-alkoholfrie-drikke

Hotel, restauration, køkken, kantine Servering og betjening ved selskab og konference AMU 48876 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/servering-og-betjening-ved-selskab-og-konference

Hotel, restauration, køkken, kantine Servering og service i restauranten AMU 48873 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-3

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 Service og værtskab AMU 47693 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/service-og-vaertskab-paa-hotel-og-restaurant

Hotel, restauration, køkken, kantine Serviceorienteret betjening af gæster AMU 48288 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/serviceorienteret-betjening-af-gaester

Hotel, restauration, køkken, kantine Skab unikke gæsteoplevelser AMU 49022 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/skab-unikke-gaesteoplevelser-sammen-med-gaesten

Hotel, restauration, køkken, kantine Smørrebrødskøkken trin 1 AMU 48828 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-trin-
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-trin-
1Smørrebrødskøkken - trin 1 | UddannelsesGuiden (ug.dk)

Hotel, restauration, køkken, kantine Smørrebrødskøkken trin 2 AMU 48829 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-trin-2

Hotel, restauration, køkken, kantine Sundhed og ernæring AMU 18307 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/sundhed-og-ernaering

Hotel, restauration, køkken, kantine Tilberedning af det varme og kolde køkken trin 1 AMU 48817 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-
koekken-trin-1

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/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/konserveringsteknikker-koedprodukter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/konserveringsteknikker-koedprodukter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/konserveringsteknikker-koedprodukter
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/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen-6
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oplevelsesoekonomi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-oplevelsesoekonomi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/planlaegning-af-menu
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/planlaegning-af-menu
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/restaurantledelse-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/restaurantledelse-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/restaurantledelse-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/restaurantledelse-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/raavarer-i-koekkenet-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/raavarer-i-koekkenet-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/raavarer-i-koekkenet-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/raavarer-i-koekkenet-trin-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/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/servering-af-oel-drinks-og-alkoholfrie-drikke
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/servering-af-oel-drinks-og-alkoholfrie-drikke
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/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-3
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/reception-servering-og-service/service-og-vaertskab-paa-hotel-og-restaurant
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/service-og-vaertskab-paa-hotel-og-restaurant
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/serviceorienteret-betjening-af-gaester
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/serviceorienteret-betjening-af-gaester
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/skab-unikke-gaesteoplevelser-sammen-med-gaesten
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/skab-unikke-gaesteoplevelser-sammen-med-gaesten
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/sundhed-og-ernaering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/sundhed-og-ernaering
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-1
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Hotel, restauration, køkken, kantine Tilberedning af det varme og kolde køkken trin 2 AMU 48818 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-
koekken-trin-2

Hotel, restauration, køkken, kantine Turisme i gæstebetjening AMU 47675 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/turisme-i-gaestebetjeningen

Hotel, restauration, køkken, kantine Udvikling af nye retter AMU 48838 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/udvikling-af-nye-retter

Hotel, restauration, køkken, kantine Vejledning om fødevareallergi AMU 48833 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/vejledning-om-foedevareallergi

Hotel, restauration, køkken, kantine Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 1 AMU 48870 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/vaertskab-og-oplevelser-paa-hotel-og-restaurant-1

Hotel, restauration, køkken, kantine Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 2 AMU 48871 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/reception-servering-og-service/vaertskab-og-oplevelser-paa-hotel-og-restaurant-2

Hotel, restauration, køkken, kantine Økologi og bæredygtighed i restauranten AMU 48290 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/oekologi-og-baeredygtighed-i-
restauranten

Hotel, restauration, køkken, kantine Årstidens råvarer i måltiderne AMU 47667 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/aarstidernes-raavarer-i-maaltiderne

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

Industriel produktion Bryggeteknik for operatører AMU 49585 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/produktion-af-2

Industriel produktion Bæredygtig produktion AMU 49554 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/baeredygtig-produktion

Industriel produktion Bæredygtig produktion AMU 49554 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/baeredygtig-produktion

Industriel produktion Digitalisering i produktionen 1 AMU 49643 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/digitalisering-i-produktionen-1

Industriel produktion Digitalisering i produktionen 2 AMU 49644 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/digitalisering-i-produktionen-2

Industriel produktion ESD sikring for operatører   AMU 48244 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-elektronikprodukter/esd-sikring-operatoerer

Industriel produktion Grundlæggende boxbuilding   AMU 48248 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-elektronikprodukter/grundlaeggende-box-building

Industriel produktion Grundlæggende elektriske målinger   AMU 48246 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-elektronikprodukter/grundlaeggende-elektriske-maalinger

Industriel produktion Grundlæggende faglig matematik AMU 47669 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-
faelleskatalog/grundlaeggende-faglig-matematik

Industriel produktion Grundlæggende faglig regning AMU 47668 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-
faelleskatalog/grundlaeggende-faglig-regning

Industriel produktion Grundlæggende komponentkendskab   AMU 48245 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-elektronikprodukter/grundlaeggende-komponentkendskab

Industriel produktion Grundlæggende montage og loddeteknik   AMU 47887 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-elektronikprodukter/grundlaeggende-montage-og-loddeteknik-paa-print

Industriel produktion Grundlæggende reworkteknik   AMU 47996 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-elektronikprodukter/grundlaeggende-reworkteknik

Industriel produktion Håndtering af uheld og ulykker AMU 49265 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/haandtering-af-uheld-0
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/vaertskab-og-oplevelser-paa-hotel-og-restaurant-2
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Industriel produktion Inspektion for operatører i procesindustrien AMU 40368 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/inspektion-operatoerer-i-procesindustrien

Industriel produktion Intro til digitalisering - i produktionen AMU 49263 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/intro-til-digitalisering-i-produktionen

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

Industriel produktion Introduktion til forædling af kød AMU 49584 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/introduktion-til-foraedling-af-koed

Industriel produktion Introduktion til loddeteknik      AMU 49021 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/fremstilling-af-elektronikprodukter/introduktion-til-loddeteknik

Industriel produktion IT og produktionsstyring for medarbejdere AMU 45361 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/it-og-produktionsstyring-medarbejdere

Industriel produktion Kunde-leverandør forhold AMU 45363 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/kundeleverandoerforhold-operatoerer

Industriel produktion Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion AMU 45370 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/kvalitetsbevidsthed-ved-industriel-produktion

Industriel produktion Kvalitetsstyring i virksomheder AMU 49430 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/kvalitetsstyring-i-virksomheder

Industriel produktion Maskin og elsikkerhed i procesindustrien AMU 44384 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/maskin-og-el-sikkerhed-operatoerer-procesind

Industriel produktion Ny teknologi i produktionen AMU 49613 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/ny-teknologi-i-produktionen

Industriel produktion Omstillingseffektivisering for operatører AMU 49428 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-2

Industriel produktion Operatør vedligehold, automatisk intro AMU 40488 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/operatoer-vedligehold-automatik-intro

Industriel produktion Operatør vedligehold, mekanisk intro AMU 40449 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/operatoer-vedligehold-mekanisk-intro

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

Industriel produktion Produktion for operatører i procesindustrien AMU 47290 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/produktion-operatoerer-i-procesindustrien

Industriel produktion Produktionskemi for operatører AMU 44216 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/produktionskemi-operatoerer

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

Industriel produktion Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean AMU 40658 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/produktionsoptimering-operatoerer-vha-lean

Industriel produktion Pølsemager 1 AMU 17478 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/poelsemager-1

Industriel produktion Reparation og vedligehold for operatører AMU 44234 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/reparation-og-vedligeholdelse-operatoerer

Industriel produktion Sikker adfærd i produktionen AMU 49377 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/sikker-adfaerd-i-produktionen

Industriel produktion Systematisk problemløsning for operatører AMU 43939 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/systematisk-problemloesning-operatoerer
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/ny-teknologi-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/operatoer-vedligehold-automatik-intro
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/operatoer-vedligehold-automatik-intro
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/operatoer-vedligehold-mekanisk-intro
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/operatoer-vedligehold-mekanisk-intro
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/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/produktion-af-poelser-paalaeg-og-roegvarer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/produktion-operatoerer-i-procesindustrien
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/produktion-operatoerer-i-procesindustrien
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/produktionskemi-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/produktionskemi-operatoerer
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/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/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/poelsemager-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/poelsemager-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/reparation-og-vedligeholdelse-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/produktion-og-teknik-i-procesindustrien/reparation-og-vedligeholdelse-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/sikker-adfaerd-i-produktionen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/sikker-adfaerd-i-produktionen
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
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Industriel produktion Tavlemøder AMU 49264 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/tavlemoeder

Industriel produktion Tavlemøder AMU 49264 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/tavlemoeder

Industriel produktion Udvikling af sikkerhedskultur AMU 49379 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/udvikling-af-sikkerhedskultur-i-industrien

It og teleteknik Cloud Akademi 37891 20 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-
informationsteknologi/cloud-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi

It og teleteknik Database Private/særlige 
forløb

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

It og teleteknik Databaser Akademi 37709 20 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-
informationsteknologi/database-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi

It og teleteknik Internet of things Akademi 37899 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-
informationsteknologi/internet-things-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi

It og teleteknik IT sikkerhed Akademi 37543 20 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-
informationsteknologi/it-sikkerhed-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi

It og teleteknik Programmering Akademi 37894 20 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-
informationsteknologi/programmering-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi

It og teleteknik SoftWare Tester Private/særlige 
forløb

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

It og teleteknik Systemdrift Akademi 37619 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-
informationsteknologi/systemdrift-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi

Jern, metal og auto 3D print - Print af modeller på 3D printer AMU 47836 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/produktion-af-kommunikations-og-medieprodukter/3d-print-print-af-modeller-paa-3d-printer

Jern, metal og auto Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk AMU 44530 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-svejsningtermisk

Jern, metal og auto Cam Drejning AMU 47440 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/cam-drejning

Jern, metal og auto Cam fræsning (2D) på CAD filer AMU 47444 5 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 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-
vaerktoejsomraadet/cam-fraesning-3d

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

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

Jern, metal og auto CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet AMU 47453 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-
vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programmering-og-opstilling-2-sidet

Jern, metal og auto CNC fræsning, 1-sidet bearbejdning AMU 48925 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesning-1-sidet-bearbejdning

Jern, metal og auto CNC fræsning, 4akset bearbejdning/programmering AMU 47417 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-
vaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-4-akset-bearbejdningprogrammering

Jern, metal og auto CNC fræsning, klargøring og maskinbetjening AMU 48913 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesning-klargoering-og-maskinbetjening

Jern, metal og auto CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning AMU 47416 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-
vaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-opspaending-og-flersidet-bearbejdning

Jern, metal og auto CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet AMU 47415 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-
vaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-programmering-og-opstilling-2-sidet

Jern, metal og auto CNC_Drejning C-akseprogrammering AMU 49620 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-
vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-c-akse-programmering

Jern, metal og auto CNC_drejning Programdokumentation 2 AMU 49619 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-
vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programdokumentation-2

Jern, metal og auto CNC-Drejning Programdokumentation AMU 49618 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-
vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programdokumentation-1

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/tavlemoeder
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https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/cloud-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
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https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/internet-things-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/internet-things-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/it-sikkerhed-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/it-sikkerhed-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiuddannelsen-i-informationsteknologi/programmering-akademiuddannelsen-i-informationsteknologi
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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/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/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programmering-og-opstilling-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programmering-og-opstilling-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesning-1-sidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesning-1-sidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-4-akset-bearbejdningprogrammering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-4-akset-bearbejdningprogrammering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesning-klargoering-og-maskinbetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cnc-fraesning-klargoering-og-maskinbetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-opspaending-og-flersidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-opspaending-og-flersidet-bearbejdning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-programmering-og-opstilling-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-fraesning-programmering-og-opstilling-2-sidet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-c-akse-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-c-akse-programmering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programdokumentation-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programdokumentation-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/cnc-drejning-programdokumentation-1
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Jern, metal og auto CNC-Drejning, klargøring og  maskinbetjening AMU 48753 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/spaantagende-metalindustri/cnc-drejning-klargoering-og-maskinbetjening

Jern, metal og auto Gassvejsning af stumpsømme -rør P 311, EN 287-1 AMU 44726 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-p-311-en-287-1

Jern, metal og auto Generel introduktion til målinger og kalibrering AMU 48591 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannels
er/metrologi-i-metalindustrien/generel-introduktion-til-maalinger-og-kalibrering

Jern, metal og auto GPS målsætning AMU 47426 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-
vaerktoejsomraadet/gps-maalsaetning

Jern, metal og auto Grundlæggende bearbejdning før og efter svejsning AMU 48755 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/grundlaeggende-bearbejdning-foer-og-efter-svejsning

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

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

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

Jern, metal og auto Lys b. svejs-stumps plade alle pos. AMU 40089 10 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 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 alle pos. AMU 40091 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roer-alle-pos

Jern, metal og auto Lysbue svejsning AMU 49625 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-1

Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/plade pr. 135 AMU 40092 5 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 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 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 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-svejs-stumps plade alle pos. Pr. 135 AMU 40095 5 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 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 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 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 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 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/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-p-311-en-287-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-p-311-en-287-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-i-metalindustrien/generel-introduktion-til-maalinger-og-kalibrering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-i-metalindustrien/generel-introduktion-til-maalinger-og-kalibrering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/gps-maalsaetning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/maskin-og-vaerktoejsomraadet/gps-maalsaetning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/grundlaeggende-bearbejdning-foer-og-efter-svejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/grundlaeggende-bearbejdning-foer-og-efter-svejsning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/grundlaeggende-cad
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/grundlaeggende-cad
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/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/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-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-1
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-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
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Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør pos. PA-PC pr. 136 AMU 40102 5 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 Materialelære, rustfri stål AMU 45117 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/materialelaere-rustfri-staal

Jern, metal og auto Materialelære, stål AMU 45118 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/materialelaere-staal

Jern, metal og auto MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme AMU 45905 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-svaer-plade-kantsoemme

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

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

Jern, metal og auto TIG-svejs-kants rustfri plade/rør AMU 40108 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-kants-rustfri-pladeroer

Jern, metal og auto TIG-svejs-kants uleg plade/rør AMU 40104 5 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, aluminium tynd plade, kantsømme AMU 46513 10 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, Rustfri, svært rør PA-PC AMU 47465 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-rustfri-svaert-roer-pa-pc

Jern, metal og auto TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme p1/p1,PF AMU 47461 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-rustfrit-staal-kantsoemme-plpl-pf

Jern, metal og auto TIG-svejsning, u/lavt  legeret p1/p1 kantsømme, PF AMU 47460 5 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 TIG-svejs-stumps svær rustfri plade AMU 40110 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-plade

Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos. AMU 40114 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-alle-pos

Jern, metal og auto Tig-svejs-stumps tynd rustfri plade AMU 40109 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-plade

Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos. AMU 48882 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-0

Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos. PA-PC AMU 47286 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-
skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-roer-pos-pa-pc

Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps uleg plade AMU 40105 5 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 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 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 Anvendelse af Ferieloven (En del af Lønadministration) AMU 49522 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administrative-1

Kontor, administration, regnskab og finans Anvendelse af periodisk beregning og registrering AMU 47382 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/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/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/bilagsbehandling-med-efterfoelgende-kasserapport

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/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/materialelaere-rustfri-staal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/materialelaere-rustfri-staal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/materialelaere-staal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/materialelaere-staal
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-svaer-plade-kantsoemme
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mig-svejsning-aluminium-svaer-plade-kantsoemme
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/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-kants-rustfri-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-kants-rustfri-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-svejs-kants-uleg-pladeroer
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-rustfri-svaert-roer-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-rustfri-svaert-roer-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-rustfrit-staal-kantsoemme-plpl-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-rustfrit-staal-kantsoemme-plpl-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/tig-svejsning-ulavt-legeret-plpl-kantsoemme-pf
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-roer-pos-pa-pc
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/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administrative-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administrative-1
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
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Kontor, administration, regnskab og finans Borgerkommunikation Akademi 37547 12 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-
offentlig-forvaltning-og-administration

Kontor, administration, regnskab og finans Borgervendt formidling i myndighedsrollen AMU 47935 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/praktisk-myndighedsudoevelse/borgervendt-formidling-i-myndighedsrollen

Kontor, administration, regnskab og finans Bæredygtig forretningsforståelse Akademi 37590 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-international-
transport-og-logistik/baeredygtig-forretningsforstaaelse-akademiuddannelsen-i-international-transport-
og-logistik

Kontor, administration, regnskab og finans Bæredygtigt indkøb AMU 49683 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/handel-og-logistik/baeredygtigt-indkoeb

Kontor, administration, regnskab og finans Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (en del 
af Gr. regnskab)

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

Kontor, administration, regnskab og finans Daglig økonomi i servicevirksomheder AMU 49791 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/daglig-oekonomi-i-servicevirksomheden

Kontor, administration, regnskab og finans Danløn Grundkursus Private/særlige 
forløb

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

Kontor, administration, regnskab og finans Datahåndtering for administrative medarbejdere AMU 49755 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/datahaandtering-administrative-medarbejdere

Kontor, administration, regnskab og finans Debitorstyring (en del af Gr. regnskab) AMU 45964 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/debitorstyring

Kontor, administration, regnskab og finans Design Adobe Private/særlige 
forløb

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

Kontor, administration, regnskab og finans GDPR Private/særlige 
forløb

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

Kontor, administration, regnskab og finans God forvaltningsskik og administrativ praksis (En del af 
På vej mod den offentlige sektor)

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

Kontor, administration, regnskab og finans Grundkursus i DataLøn Private/særlige 
forløb

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

Kontor, administration, regnskab og finans HR i den offentlige sektor Diplom 8706 10 5 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/offentlig-forvaltning-og-
administration

Kontor, administration, regnskab og finans Håndtering af personoplysninger (En del af På vej mod 
den offentlige sektor og Lønadministration)

AMU 48653 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/offentlig-0

Kontor, administration, regnskab og finans Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom AMU 45960 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/kontering-af-koeb-salg-drift-af-biler-og-ejendom

Kontor, administration, regnskab og finans Konteringsinstrukser (en del af Gr. regnskab) AMU 45963 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/konteringsinstrukser

Kontor, administration, regnskab og finans Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (en 
del af Gr. regnskab)

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

Kontor, administration, regnskab og finans Kreditorstyring AMU 45961 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/kreditorstyring

Kontor, administration, regnskab og finans Kundeservice i administrative funktioner AMU 47296 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/kundeservice-i-administrative-funktioner

Kontor, administration, regnskab og finans Lønberegning og lønraportering (En del af 
Lønadministration)

AMU 40013 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/loenberegning-og-loenrapportering

Kontor, administration, regnskab og finans Personalejura i den offentlige sektor Diplom 8712 12 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/offentlig-forvaltning-og-
administration

Kontor, administration, regnskab og finans Personalejura i lønberegning AMU 40012 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/personalejura-i-loenberegning

Kontor, administration, regnskab og finans Placering af resultat- og balancekonti (en del af Gr. 
regnskab)

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

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-international-transport-og-logistik/baeredygtig-forretningsforstaaelse-akademiuddannelsen-i-international-transport-og-logistik
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-international-transport-og-logistik/baeredygtig-forretningsforstaaelse-akademiuddannelsen-i-international-transport-og-logistik
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-international-transport-og-logistik/baeredygtig-forretningsforstaaelse-akademiuddannelsen-i-international-transport-og-logistik
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/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/daglig-oekonomi-i-servicevirksomheden
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/daglig-oekonomi-i-servicevirksomheden
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/datahaandtering-administrative-medarbejdere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/datahaandtering-administrative-medarbejdere
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/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/diplomuddannelser/socialogsamfund/offentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/offentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-0
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.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/kundeservice-i-administrative-funktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/kundeservice-i-administrative-funktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/loenberegning-og-loenrapportering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/loenberegning-og-loenrapportering
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/offentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/offentlig-forvaltning-og-administration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/personalejura-i-loenberegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/personalejura-i-loenberegning
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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Kontor, administration, regnskab og finans Professionelt indkøb i virksomheden AMU 49084 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/handel-og-logistik/professionelt-indkoeb-i-virksomheden

Kontor, administration, regnskab og finans Referat- og notatteknik AMU 47298 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/referat-og-notatteknik

Kontor, administration, regnskab og finans Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (en del af 
Gr. regnskab)

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

Kontor, administration, regnskab og finans Regnskabsafslutninger ifm. Årsafslutningen (en del af 
Gr. regnskab)

AMU 40007 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/regnskabsafstemninger-ifm-aarsafslutningen

Kontor, administration, regnskab og finans Sagsbehandling Akademi 37545 12 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademiuddannelsen-i-
offentlig-forvaltning-og-administration

Kontor, administration, regnskab og finans Samarbejde i grupper i virksomheden (På vej mod den 
offentlige sektor)

AMU 45983 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/samarbejde-i-grupper-i-virksomheden

Kontor, administration, regnskab og finans SAP/ ERP Introkursus Private/særlige 
forløb

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

Kontor, administration, regnskab og finans Udarbejdelse af afstemning af lønsedler AMU 47379 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/udarbejdelse-og-afstemning-af-loensedler

Kontor, administration, regnskab og finans Udvidet kursus i DataLøn Private/særlige 
forløb

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

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 Økonomisk styring af lageret (en del af Gr. regnskab) AMU 45958 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/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 (en del af Gr. regnskab) AMU 40008 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/aarsafslutning-af-bogholderiet

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Hånd- og rygsprøjtecertifkat AMU 48170 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-og-
naturforvaltning-og-naturformidling/haand-og-rygsproejtecertifikat

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Pasning og fodring af husdyr 1 AMU 47938 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/landbrugsprodukti
on/pasning-og-fodring-af-husdyr-1

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Pasning og fodring af husdyr 2 AMU 47939 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/landbrugsprodukti
on/pasning-og-fodring-af-husdyr-2

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat AMU 42389 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartneri-
havecenter-og-planteskole/plantebeskyttelse-i-gartneri-sproejtecertifikat

Nærings- og nydelsesmiddel Brød med surdej AMU 49448 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/broed-med-surdej

Nærings- og nydelsesmiddel Brød og madbrød med fibre og fuldkorn AMU 40781 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/broed-og-madbroed-med-fibre-og-fuldkorn

Nærings- og nydelsesmiddel Bæredygtig koncept for bager- og slagterbutik AMU 49845 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/baeredygtig-koncept-bager-og-slagterbutik

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

Nærings- og nydelsesmiddel Grundlæggende brød, kager, desserter i køkkenet 2 AMU 48815 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/grundlaeggende-broed-kager-desserter-i-
koekkenet-2

Nærings- og nydelsesmiddel Innovationsværksted for bagere og konditorer AMU 45723 3
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Nærings- og nydelsesmiddel Kuvert- og madbrød AMU 48284 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogk
oedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/kuvert-og-madbroed-bagt-i-restauranten

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde 48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde AMU 48670 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/mentalisering-i-omsorgs-og-relationsarbejde

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Arbejde med sindslidende med misbrug AMU 40599 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/arbejde-med-sindslidende-med-misbrug

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Arbejdet med lavaffektive metoder - Low arousal AMU 48390 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/arbejdet-med-lavaffektive-metoder-low-arousal

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde ICDP – relations- og ressourceorienteret pædagogik for 
socialpædagoger

Private/særlige 
forløb

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

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde AMU 44859 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-
faelleskatalog/ergonomi-inden-faglaerte-og-ufaglaerte-job

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Neuropædagogik VUU Diplom 30 10 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde AMU 48563 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-unge/neuropaedagogisk-indsats-i-paedagogisk-
arbejde

Rengøring, ejendomsservice og renovation Affaldshåndtering AMU 48453 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/
affaldshaandtering-0

Rengøring, ejendomsservice og renovation Daglig erhvervsrengøring AMU 49326 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/daglig-0

Rengøring, ejendomsservice og renovation Daglig erhvervsrengøring for F/I AMU 49347 20 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/daglig-1

Rengøring, ejendomsservice og renovation Ejendomsdrift forebyggelse af skader og eftersyn AMU 48455 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/
ejendomsdrift-forebyggelse-af-skader-og-eftersyn

Rengøring, ejendomsservice og renovation Ergonomi ved rengøringsarbejdet AMU 49367 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/ergonomi-ved-rengoeringsarbejdet

Rengøring, ejendomsservice og renovation Grundlæggende rengøringshygiejne AMU 49349 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/grundlaeggende-0

Rengøring, ejendomsservice og renovation Hospitalshygiejne AMU 49354 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/hospitalshygiejne-0

Rengøring, ejendomsservice og renovation Hygeejne på skoler og institutioner AMU 49353 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/hygiejne-paa-skoler-0

Rengøring, ejendomsservice og renovation Indretning og vedligeholdelse af lejepladser AMU 48454 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/i
ndretning-og-0

Rengøring, ejendomsservice og renovation Materialekendskab AMU 49350 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/materialekendskab-og-rengoeringskemi

Rengøring, ejendomsservice og renovation Materialekendskab og rengøringskemi AMU 49350 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/materialekendskab-og-rengoeringskemi

Rengøring, ejendomsservice og renovation Mikrofiberrengøring AMU 47493 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/mikrofiberrengoering

Rengøring, ejendomsservice og renovation Olie og polishbehandlede gulve AMU 49387 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/olie-og-polishbehandlede-gulve

Rengøring, ejendomsservice og renovation Periodisk rengøring AMU 49396 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/periodisk-rengoering-0

Rengøring, ejendomsservice og renovation Personlig planlægning af rengøringsarbejdet AMU 49355 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/personlig-0

Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøringsudstyr og metoder AMU 49352 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/rengoeringsudstyr-og-0

Rengøring, ejendomsservice og renovation Service i rengøringsarbejdet AMU 49368 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/service-i-0

Salg, indkøb og markedsføring Anvendelse af sociale medier i virksomheden AMU 49556 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/anvendelse-af-sociale-medier-i-virksomheden

Salg, indkøb og markedsføring Billedredigering i medarbejderens jobfunktion AMU 45859 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget
/billedredigering-i-medarbejderens-jobfunktion

Salg, indkøb og markedsføring Content creation online workshop Private/særlige 
forløb

1 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-unge/neuropaedagogisk-indsats-i-paedagogisk-arbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-unge/neuropaedagogisk-indsats-i-paedagogisk-arbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-unge/neuropaedagogisk-indsats-i-paedagogisk-arbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/affaldshaandtering-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/affaldshaandtering-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/daglig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/daglig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/daglig-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/daglig-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/ejendomsdrift-forebyggelse-af-skader-og-eftersyn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/ejendomsdrift-forebyggelse-af-skader-og-eftersyn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/ergonomi-ved-rengoeringsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/ergonomi-ved-rengoeringsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/grundlaeggende-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/grundlaeggende-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/hospitalshygiejne-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/hospitalshygiejne-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/hygiejne-paa-skoler-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/hygiejne-paa-skoler-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/indretning-og-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/ejendomsservice/indretning-og-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/materialekendskab-og-rengoeringskemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/materialekendskab-og-rengoeringskemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/materialekendskab-og-rengoeringskemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/materialekendskab-og-rengoeringskemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/mikrofiberrengoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/mikrofiberrengoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/olie-og-polishbehandlede-gulve
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/olie-og-polishbehandlede-gulve
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/periodisk-rengoering-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/periodisk-rengoering-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/personlig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/personlig-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/rengoeringsudstyr-og-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/rengoeringsudstyr-og-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/service-i-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/service-i-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/anvendelse-af-sociale-medier-i-virksomheden
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/anvendelse-af-sociale-medier-i-virksomheden
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/billedredigering-i-medarbejderens-jobfunktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/billedredigering-i-medarbejderens-jobfunktion
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Salg, indkøb og markedsføring Content marketing strategi Private/særlige 
forløb

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

Salg, indkøb og markedsføring Digital indholdsproduktion Akademi 37900 20 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-
kommunikation-og-formidling/digital-indholdsproduktion-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-
formidling

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-administration og betalingssystemer AMU 45955 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/handel-og-logistik/e-administration-og-betalingssystemer

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 E-markedsføring og reklameindsats AMU 45953 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/e-markedsfoering-og-reklameindsats

Salg, indkøb og markedsføring 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

Salg, indkøb og markedsføring Kommunikation og konflikthåndtering - service AMU 44853 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice
/kommunikation-og-konflikthaandtering-service

Salg, indkøb og markedsføring Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen AMU 45389 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/konflikthaandtering-salgsmedarbejderen

Salg, indkøb og markedsføring Kulturafstemt kommunikation for salgsmedarbejderen AMU 47295 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/kulturafstemt-kommunikation-i-salg-og-service

Salg, indkøb og markedsføring Kundeanalyse og e-strategi AMU 45951 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/kundeanalyse-og-e-strategi

Salg, indkøb og markedsføring Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner AMU 47247 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/kvalitet-og-kundeservice-i-kundekontaktfunktioner

Salg, indkøb og markedsføring Kvalitet og kundeservice i turist og rejsebranchen AMU 46500 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/turist-og-rejse/kvalitet-og-kundeservice-i-turist-og-rejsebranchen

Salg, indkøb og markedsføring Mersalg i kundekontaktfunktioner AMU 47253 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/mersalg-i-kundekontaktfunktioner

Salg, indkøb og markedsføring Nye kunder via viral markedsføring AMU 40995 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/viden-og-forretningsservice/nye-kunder-viral-markedsfoering

Salg, indkøb og markedsføring Online kundeservice- og rådgivning AMU 47189 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/handel-og-logistik/online-kundeservice-og-raadgivning

Salg, indkøb og markedsføring Opbygning af virksomhedens website I AMU 48404 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/ikt-administration/opbygning-af-virksomhedens-website-i

Salg, indkøb og markedsføring Personligt salg - kundens behov og løsninger AMU 46472 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/personligt-salg-kundens-behov-og-loesninger

Salg, indkøb og markedsføring Prince 2 - Foundation og Practioner Akademi 30 https://www.ug.dk/interviews/it-projektleder-salg

Salg, indkøb og markedsføring Præsentationsteknik AMU 44396 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/praesentationsteknik-i-administrative-funktioner

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 Salgsledelse i detailhandlen Akademi 37482 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-
retail/salgsledelse-i-detailhandlen-akademiuddannelsen-i-retail

Salg, indkøb og markedsføring Salgspsykologi og grundlæggende salg Akademi 37610 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-international-
handel-og-markedsfoering/salgspsykologi-og-grundlaeggende-salg-akademiuddannelsen-i-international-
handel-og-markedsfoering

Salg, indkøb og markedsføring Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner AMU 47248 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/administration/samtaler-og-kundetyper-i-kundekontaktfunktioner

Salg, indkøb og markedsføring Social media Manager Akademi 37597 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-
kommunikation-og-formidling

Salg, indkøb og markedsføring Sociale medier som kommunikationskanal i detail AMU 47341 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikation
ogledelse/detailhandel/sociale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/digital-indholdsproduktion-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/digital-indholdsproduktion-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/digital-indholdsproduktion-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-og-logistik/e-administration-og-betalingssystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-og-logistik/e-administration-og-betalingssystemer
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/e-markedsfoering-og-reklameindsats
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/e-markedsfoering-og-reklameindsats
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/serviceerhvervene/rengoeringsservice/kommunikation-og-konflikthaandtering-service
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/kommunikation-og-konflikthaandtering-service
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/administration/kulturafstemt-kommunikation-i-salg-og-service
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/kulturafstemt-kommunikation-i-salg-og-service
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/kundeanalyse-og-e-strategi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/kundeanalyse-og-e-strategi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/kvalitet-og-kundeservice-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/kvalitet-og-kundeservice-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/turist-og-rejse/kvalitet-og-kundeservice-i-turist-og-rejsebranchen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/turist-og-rejse/kvalitet-og-kundeservice-i-turist-og-rejsebranchen
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/mersalg-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/mersalg-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/nye-kunder-viral-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/nye-kunder-viral-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-og-logistik/online-kundeservice-og-raadgivning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/handel-og-logistik/online-kundeservice-og-raadgivning
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/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/personligt-salg-kundens-behov-og-loesninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/personligt-salg-kundens-behov-og-loesninger
https://www.ug.dk/interviews/it-projektleder-salg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/praesentationsteknik-i-administrative-funktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/praesentationsteknik-i-administrative-funktioner
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/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-retail/salgsledelse-i-detailhandlen-akademiuddannelsen-i-retail
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-retail/salgsledelse-i-detailhandlen-akademiuddannelsen-i-retail
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-international-handel-og-markedsfoering/salgspsykologi-og-grundlaeggende-salg-akademiuddannelsen-i-international-handel-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-international-handel-og-markedsfoering/salgspsykologi-og-grundlaeggende-salg-akademiuddannelsen-i-international-handel-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-international-handel-og-markedsfoering/salgspsykologi-og-grundlaeggende-salg-akademiuddannelsen-i-international-handel-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-3
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
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Salg, indkøb og markedsføring Søgemaskiner, markedsføring og annoncering (SEA) - 
(Google Ads)

Akademi 37959 20 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-
markedsfoering/soegemaskiner-markedsfoering-og-annoncering-akademiuddannelsen-i-salg-og-
markedsfoering

Salg, indkøb og markedsføring Søgemaskinoptimering Akademi 37955 20 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-
markedsfoering/soegemaskineoptimering-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering

Sundhed, omsorg og personlig pleje  Medicinadministration AMU 48101 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-1

Sundhed, omsorg og personlig pleje 41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet AMU 41687 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/konflikthaandtering-i-sosu-arbejdet

Sundhed, omsorg og personlig pleje 42679 Arbejde med ældre i eget hjem AMU 42679 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/arbejde-med-aeldre-i-eget-hjem

Sundhed, omsorg og personlig pleje 42690 Praktisk hjælp til ældre AMU 42690 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/praktisk-hjaelp-til-aeldre

Sundhed, omsorg og personlig pleje 45601 Samarbejde med pårørende AMU 45602 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/samarbejde-med-paaroerende

Sundhed, omsorg og personlig pleje 46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn AMU 46874 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/tidlig-opsporing-af-sygdomstegn

Sundhed, omsorg og personlig pleje 48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job AMU 48050 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-
faelleskatalog/arbejdsmiljoe-2-i-faglaerte-og-ufaglaerte-job

Sundhed, omsorg og personlig pleje Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet AMU 42834 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/anerkendende-kommunikation-i-
omsorgsarbejdet

Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdspladsforberedende introduktionsforløb for 
ufaglærte til social- og sundhedsområdet

Private/særlige 
forløb

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

Sundhed, omsorg og personlig pleje Dokumentation via digitale enheder i primær sektor AMU 49655 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/dokumentation-digitale-enheder-i-
primaersektor

Sundhed, omsorg og personlig pleje Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AMU 40392 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-
faelleskatalog/ergonomi-inden-faglaerte-og-ufaglaerte-job

Sundhed, omsorg og personlig pleje Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde AMU 48096 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/aeldrepleje-0

Sundhed, omsorg og personlig pleje Medvirken ved medicinadministration AMU 49489 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsund
hedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/medvirken-ved-medicinadministration

Sundhed, omsorg og personlig pleje Voksenpædagogisk Grundkursus Private/særlige 
forløb

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

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grund- og Sepcialiseringskursus - Klasse 1 AMU 47694 3,6 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/adr-grund-og-sepcialiseringskursus-klasse-1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grund- og Sepcialiseringskursus - Klasse 7 AMU 47716 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/adr-repetition-grundkursus-tank-klasse-1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank AMU 47701 4,7 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/adr-grund-og-specialiseringskursus-tank

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

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. AMU 46905 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/adr-grundkursus-vejtransp-af-farl-gods-i-emb
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/dokumentation-digitale-enheder-i-primaersektor
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/dokumentation-digitale-enheder-i-primaersektor
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/dokumentation-digitale-enheder-i-primaersektor
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Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR repetition - grundkursus AMU 47706 1,7 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/adr-repetition-grundkursus

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR repetition - grundkursus + klasse 1 AMU 47707 2,3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/adr-repetition-grundkursus-klasse-1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR repetition - grundkursus +tank AMU 47714 2,7 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/adr-repetition-grundkursus-tank

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ADR repetition - grundkursus +tank + klasse 1 AMU 47716 3,3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/adr-repetition-grundkursus-tank-klasse-1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik AMU 48206 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-mindre-koeretoejer/ajourf-af-chauffoerer-i-offentlig-servicetrafik

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Ajourføring for renovationschauffører AMU 48625 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/renovation/ajo
urfoering-renovationschauffoerer

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Ajourføring for stykgods og distributionschauffører AMU 48611 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/ajourfoering-stykgods-og-distributionschauffoer

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Befordring af fysisk handicappede passagerer AMU 49759 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-mindre-0

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer AMU 48104 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-mindre-koeretoejer/befordring-af-sygdoms-og-alderssvaekkede-pas

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B AMU 47890 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-
og-logistik/direkte-proeve-gaffeltruckcertifikat-eller-b

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Energirigtig kørsel AMU 49740 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/energirigtig-koersel-0

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde EU efteruddannelse for godschauffører obl. Del AMU 48660 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/eu-efteruddannelse-godschauffoerer-obligdel

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører AMU 49741 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/forebyggelse-af-uheld-erhvervschauffoerer

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, 7 dage AMU 48592 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/vejgodstranspor
t/godstransport-med-lastbil

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør AMU 48850 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/grundlaeggende-kvalifikation-varebilschauffoer

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil AMU 47856 40 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/grundlaeggende-kvalifikationsuddannelse-lastbil

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Intensiv grundlæggende kval. Uddannelse- lastbil AMU 47855 20 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/intensiv-grundlaeggende-kvaluddannelse-lastbil

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Introduktion til offentlig servicetrafik AMU 47874 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-mindre-koeretoejer/introduktion-til-offentlig-servicetrafik

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde kundebetjening – lager AMU 45078 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-
og-logistik/kundebetjening-lager
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/eu-efteruddannelse-godschauffoerer-obligdel
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/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/vejgodstransport/godstransport-med-lastbil
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/godstransport-med-lastbil
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/grundlaeggende-kvalifikation-varebilschauffoer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/grundlaeggende-kvalifikation-varebilschauffoer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/grundlaeggende-kvalifikationsuddannelse-lastbil
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/grundlaeggende-kvalifikationsuddannelse-lastbil
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/intensiv-grundlaeggende-kvaluddannelse-lastbil
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/intensiv-grundlaeggende-kvaluddannelse-lastbil
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/kundebetjening-lager
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/kundebetjening-lager
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Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kvalifikation til persontransport i mindre køretø AMU 48652 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordri
ng-med-mindre-koeretoejer/kvalifikation-til-persontransport-i-mindre-koeretoej

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Køre- og hviletidregler AMU 44722 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/koere-og-hviletidsregler

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring AMU 48466 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/koereteknik-erhvervschauffoerer-ajourfoering

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Køreteknik for erhvervschauffører, trin 1 AMU 48465 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/koereteknik-erhvervschauffoerer-trin-1

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Kørsel med vogntog, kategori C/E AMU 45114 20 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstranspor
t/koersel-med-vogntog-kategori-ce

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/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-
og-logistik/lagerstyring-med-it-grundlaeggende-funktioner

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lagerstyring med it - udvidede funktioner AMU 44759 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-
og-logistik/lagerstyring-med-it-udvidede-funktioner

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 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods AMU 45259 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-
og-logistik/sikkerhedsuddannelse-ved-farligt-gods

Undervisning og vejledning Ungdomsliv, socialisering og identitet Diplom 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/unges-
og-voksnes-laereprocesser-pd
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koere-og-hviletidsregler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koereteknik-erhvervschauffoerer-ajourfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koereteknik-erhvervschauffoerer-ajourfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koereteknik-erhvervschauffoerer-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koereteknik-erhvervschauffoerer-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koersel-med-vogntog-kategori-ce
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/koersel-med-vogntog-kategori-ce
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it-grundlaeggende-funktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it-grundlaeggende-funktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it-udvidede-funktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it-udvidede-funktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/opbevaring-og-forsendelse-af-farligt-gods
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/opbevaring-og-forsendelse-af-farligt-gods
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/sikkerhedsuddannelse-ved-farligt-gods
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/sikkerhedsuddannelse-ved-farligt-gods
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/unges-og-voksnes-laereprocesser-pd
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/unges-og-voksnes-laereprocesser-pd
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