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Akademisk arbejde Advanced Water Cycle Management Course Enkeltfag 5 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde Byplanlægger Privat 50 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde Bæredygtig forretningsforståelse Akademi 37975 15 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiudda
nnelsen-i-international-transport-og-logistik/baeredygtig-forretningsforstaaelse-
akademiuddannelsen-i-international-transport-og-logistik

Akademisk arbejde Bæredygtig forretningsudvikling Diplom 39766 10 https://www.ug.dk/hold/1au22ebfudip

Akademisk arbejde Bæredygtig forretningsudvikling Akademi 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oekonomiskmerkantiledip
lomuddannelser/merkantil-diplomuddannelse

Akademisk arbejde Camp future Privat 50 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde Det grønne Akademi  - Bæredygtig virskomhedsudvikling Privat 50 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde Edge-Team SolidWorks Privat 3 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde Grøn forretningsudvikler Privat 70 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde Lead the talent Privat 60 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde Potential in action Privat 60 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde Prince2 Foundation - Certificering Privat 3 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

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

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

Akademisk arbejde Projektledelse med Prince2 Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde REVIT og AutoCad Kombi Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde REVIT-archtecture Privat 60 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde Scrum og Agile Privat 2 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Akademisk arbejde Smartcities Privat 55 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Bygge og anlæg AB 18 for ikke-jurister – intensiv entrepriseret Privat 2 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Bygge og anlæg Affald – fraktioner AMU 49329 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/affaldsdeponering/affald-fraktioner-0

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

Bygge og anlæg Ajourføring for særtransportchauffører AMU 48626 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/saertransport/ajourfoering-saertransportchauffoerer

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2022
Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til.

Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 16. maj 2022
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Bygge og anlæg Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering AMU 49298 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/anlaegsarbejde-underlagsopbygning-og-
komprimering

Bygge og anlæg Anvendelse af bygge- og anlægstegninger AMU 45542 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/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/byggeanlaeg
ogindustri/stilladsmontage/anvendelse-af-faldsikringsudstyr

Bygge og anlæg Anvendelse af hånd-og maskinværktøj i byggeriet AMU 49196 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/anvendelse-af-haand-
og-maskinvaerktoej-i-byggeriet

Bygge og anlæg Anvendelse af jura i bygge-anlægsbranchen AMU 49746 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/anvendelse-af-
jura-i-bygge-anlaegsbranchen

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

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

Bygge og anlæg Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job AMU 48050 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeo
mraade/obligatorisk-faelleskatalog/arbejdsmiljoe-2-i-faglaerte-og-ufaglaerte-job

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

Bygge og anlæg AutoCAD Basis og Videregående Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

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

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

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

Bygge og anlæg Automatiske anlæg, basis hydrauliske kredsløb AMU 48119 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-basis-hydrauliske-
kredsloeb

Bygge og anlæg Automatiske maskiner, systematisk vedligehold AMU 40648 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-maskiner-systematisk-
vedligehold
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Bygge og anlæg Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training 
(BOSIET)

Privat 3 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Bygge og anlæg BE Kørekort, Trailerkørekort Privat 4 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Bygge og anlæg Beregning af isoleringstykkelser AMU 44434 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/beregning-af-isoleringstykkelser

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

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

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

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

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

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

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

Bygge og anlæg Bygningsreglementet - kurset som giver det store 
overblik

Privat 2 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Bygge og anlæg Bæredygtig byggeri- cirkulær økonomi AMU 48965 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/baeredygtig-
byggeri-cirkulaer-oekonomi

Bygge og anlæg Certificeret Miljørådgiver Privat 2 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Bygge og anlæg Certificering i projekteringsledelse Privat 2 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

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

Bygge og anlæg Eftersyn el-værktøj AMU 49707 0,5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinsta
llationerogenergi/bygningers-el-installationer/eftersyn-af-elvaerktoej
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Bygge og anlæg El-introduktion for reparatører 1, el-lære AMU 49399 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/automatik-og-procesteknisk-omraade/el-introduktion-reparatoerer-1-el-
laere

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

Bygge og anlæg Ergonomi AMU 48596 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeo
mraade/obligatorisk-faelleskatalog/ergonomi-inden-ufaglaerte-og-faglaerte-job-
fi

Bygge og anlæg Etablering af regnbede AMU 47644 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/etablering-af-
regnbede

Bygge og anlæg Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AMU 45571 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeo
mraade/obligatorisk-faelleskatalog-2

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

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

Bygge og anlæg Fugemontør – anvendelse af love og regler AMU 49715 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/fugearbejde-med-fleksible-fugematerialer/fugemontoer-anvendelse-
af-love-og-regler

Bygge og anlæg Fugemontør – Brandsikring AMU 49904 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/fugearbejde-med-fleksible-fugematerialer/fugemontoer-brandsikring

Bygge og anlæg Fugemontør - Dilatationsfuger AMU 49839 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/fugearbejde-med-fleksible-fugematerialer/fugemontoer-
dilatationsfuger

Bygge og anlæg Fugemontør - Drift og vedligehold AMU 49870 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/fugearbejde-med-fleksible-fugematerialer/fugemontoer-drift-og-
vedligehold-af-fuger

Bygge og anlæg Fugemontør – Grundlæggende fugeteori AMU 49714 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/fugearbejde-med-fleksible-fugematerialer/fugemontoer-
grundlaeggende-fugeteori

Bygge og anlæg Fugemontør - Lufttæthed - isolering og akustik AMU 49905 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/fugearbejde-med-fleksible-fugematerialer/fugemontoer-lufttaethed-
isolering-og-akustik

Bygge og anlæg Fugemontør - Materialehåndtering AMU 49713 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/fugearbejde-med-fleksible-fugematerialer/fugemontoer-
materialehaandtering

Bygge og anlæg Fugemontør – Specialfuger AMU 49869 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/fugearbejde-med-fleksible-fugematerialer/fugemontoer-specialfuger
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Bygge og anlæg Fugemontør – Vandtæt fugning af bassiner og kanaler AMU 49803 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/fugearbejde-med-fleksible-fugematerialer/fugemontoer-vandtaet-
fugning-af-bassiner-og-kanaler

Bygge og anlæg Fugemontør- Fugning af køre- og landingsbaner AMU 49855 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/fugearbejde-med-fleksible-fugematerialer/fugemontoer-fugning-af-
koere-og-landingsbaner

Bygge og anlæg Fugemontør-Håndholdt skæring af fuger AMU 49887 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/fugearbejde-med-fleksible-fugematerialer/fugemontoer-haandholdt-
skaering-af-fuger

Bygge og anlæg Fuger - fugning ved vinduer og døre AMU 40163 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fuger-fugning-ved-
vinduer-og-doere

Bygge og anlæg Fugning - personlig sikkerhed ved fugning AMU 45588 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fugning-personlig-
sikkerhed-ved-fugning-mv

Bygge og anlæg GPS i 3D-maskinstyring AMU 46750 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/gps-i-3d-maskinstyring-af-
entreprenoermaskiner

Bygge og anlæg Graveskader - Forebyggelse AMU 40562 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/teleskoplaesser-certifikat

Bygge og anlæg GVK-godkendt vinylsvejsning AMU 48916 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-med-vaadrumssikring/gvk-
godkendt-vinylsvejsning

Bygge og anlæg Håndtering af uheld og ulykker AMU 49265 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeo
mraade/faelleskataloget/haandtering-af-uheld-0

Bygge og anlæg IKT-koordinator og lederuddannelsen Privat 10 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Bygge og anlæg Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice AMU 48582 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/ejendomsservice/indeklima-og-ventilationsanlaeg-ejendomsservice

Bygge og anlæg Introduktion til førstehjælp AMU 42730 0,4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeo
mraade/faelleskataloget/introduktion-til-foerstehjaelp-paa-jobbet

Bygge og anlæg Inventor - Grundlæggende og videregående Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Bygge og anlæg IT på byggepladsen AMU 48968 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/it-paa-
byggepladsen

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

Bygge og anlæg Kloakering - Ajourføring for kloakmestre AMU 49275 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-1
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Bygge og anlæg Kloakering - anv. og lokal afledning af regnvand AMU 49292 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-aut-0

Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse af lovgrundlag AMU 49291 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-9

Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser AMU 49278 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-4

Bygge og anlæg Kloakering - Arbejdsmiljø AMU 49277 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-arbejdsmiljoe

Bygge og anlæg Kloakering - digital tegning af afløbsplaner AMU 49281 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-digital-tegning-af-afloebsplaner

Bygge og anlæg Kloakering - Dræning af bygværker AMU 46969 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-draening-af-bygvaerker

Bygge og anlæg Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde  AMU 47588 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-el-udstyr-i-pumpebroende

Bygge og anlæg Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig AMU 48444 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-funktionen-fagligt-ansvarlig

Bygge og anlæg Kloakering - i det åbne land AMU 47146 7 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-i-det-aabne-land

Bygge og anlæg Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed AMU 49433 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-ks-i-0

Bygge og anlæg Kloakering - Projektering og dimensionerin AMU 49289 14 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-8

Bygge og anlæg Kloakering - Pumpeanlæg m.v. AMU 49288 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-7

Bygge og anlæg Kloakering - Spuleoperatør AMU 48047 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-spuleoperatoer

Bygge og anlæg Kloakering - Udskilleranlæg AMU 47145 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-udskilleranlaeg

Bygge og anlæg Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger AMU 49283 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-ved-0

Bygge og anlæg Kloakering-Afløbssystemers formål og indretning AMU 49279 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-5

Bygge og anlæg Kloakering-Udførelse af afløbsinstallationer AMU 49282 16 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-6

Bygge og anlæg Kommercielle køleanlæg m/CO2 som kølemiddel      AMU 40035 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/koeleteknisk-omraade/kommercielle-koeleanlaeg-med-co2-som-
koelemiddel
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Bygge og anlæg Kommunikation om kvalitet i virksomheder AMU 48074 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeo
mraade/faelleskataloget/kommunikation-om-kvalitet-i-virksomheder

Bygge og anlæg Kvalitetssikring af GVK-godkendt vinylbelægning AMU 48917 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/gulvlaegning-og-vaadrumsopgaver-med-
vaadrumssikring/kvalitetssikring-af-gvk-godkendt-vinylbelaegning

Bygge og anlæg Køleisolering - Foamglas AMU 47951 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/koeleisolering-foamglas

Bygge og anlæg Køleisolering/cellegumiplader AMU 49062 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegumiplader

Bygge og anlæg Køleisolering/cellegumislanger AMU 49061 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegumislanger

Bygge og anlæg L-AUS AMU 48568 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinsta
llationerogenergi/bygningers-el-installationer/arbejde-paa-eller-naer-spaending-
ajourf-praksis

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

Bygge og anlæg Lysbuesvejsning AMU 49625 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-1

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

Bygge og anlæg Maskinanlæg - fejlfinding AMU 49044 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinsta
llationerogenergi/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-og-
anlaeg/maskinanlaeg-fejlfinding

Bygge og anlæg Mobile kraner >30 tm - med ballast AMU 48645 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/mobilkran/mobile-kraner-30-tm-med-ballast

Bygge og anlæg Mobile kraner >30 tonsmeter AMU 48646 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lastbilkran/mobile-kraner-30-tonsmeter

Bygge og anlæg Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis AMU 48644 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/mobile-kraner/mobile-kraner-8-30-tmmed-integreret-kranbasis

Bygge og anlæg Montering af rottespærrer AMU 47744 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-montering-af-rottespaerrer

Bygge og anlæg Motorregulering - frekvensomformere AMU 49028 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinsta
llationerogenergi/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-og-
anlaeg/motorregulering-frekvensomformere

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/kommunikation-om-kvalitet-i-virksomheder
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/koeleisolering-foamglas
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/koeleisolering-foamglas
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegumiplader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegumiplader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegumislanger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/koeleisoleringcellegumislanger
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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/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/manoevrering-gaffeltruck-stabler-og-faerdselslaere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/manoevrering-gaffeltruck-stabler-og-faerdselslaere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/manoevrering-gaffeltruck-stabler-og-faerdselslaere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-og-anlaeg/maskinanlaeg-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-og-anlaeg/maskinanlaeg-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-og-anlaeg/maskinanlaeg-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobilkran/mobile-kraner-30-tm-med-ballast
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobilkran/mobile-kraner-30-tm-med-ballast
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/mobile-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/mobile-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobile-kraner/mobile-kraner-8-30-tmmed-integreret-kranbasis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobile-kraner/mobile-kraner-8-30-tmmed-integreret-kranbasis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-montering-af-rottespaerrer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/kloakering-montering-af-rottespaerrer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-og-anlaeg/motorregulering-frekvensomformere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-og-anlaeg/motorregulering-frekvensomformere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/elektrisk-automation-paa-aut-maskiner-og-anlaeg/motorregulering-frekvensomformere
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Bygge og anlæg Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer AMU 48320 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/nedrivning-pcb-bly-o-lign-
skadelige-stoffer

Bygge og anlæg Netteknik AMU 48326 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/data-og-kommunikationstekniske-omraade-0

Bygge og anlæg Nivellering AMU 49318 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/nivellering-0

Bygge og anlæg Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner AMU 44501 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anlaegsarbejder/vejbygning-bygning-af-fortovsarealer

Bygge og anlæg Personlifte og arb.platforme - anv. og sikkerhed AMU 45734 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/personlifte-og-arbplatforme-
anv-og-sikkerhed

Bygge og anlæg Pladebearbejdning, trin 1 AMU 48921 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/pladebearbejdende-
metalindustri/pladebearbejdning-trin-1

Bygge og anlæg Pladebearbejdning, trin 2 AMU 48922 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/pladebearbejdende-
metalindustri/pladebearbejdning-trin-2

Bygge og anlæg Pladeisolering i Offshore- og olieindustri AMU 49068 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg-0

Bygge og anlæg Pladeudfoldning - trin 1 AMU 49065 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-1

Bygge og anlæg Pladeudfoldning - trin 2 AMU 49063 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-2

Bygge og anlæg Pladeudfoldning - trin 3 AMU 49064 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-3

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

Bygge og anlæg Projektledelse AMU 49445 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/ledelse-3

Bygge og anlæg Radonsikring i byggeriet AMU 45888 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/planlaegning-styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/radonsikring-i-
byggeriet

Bygge og anlæg Rulle- & bukkestillads - opstilling mv. AMU 45566 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/stilladsmontage/rulle-og-bukkestillads-opstilling-mv

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/nedrivning-pcb-bly-o-lign-skadelige-stoffer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/nedrivning-pcb-bly-o-lign-skadelige-stoffer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering/nedrivning-pcb-bly-o-lign-skadelige-stoffer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/data-og-kommunikationstekniske-omraade-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/data-og-kommunikationstekniske-omraade-0
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/anlaegsarbejder/vejbygning-bygning-af-fortovsarealer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder/vejbygning-bygning-af-fortovsarealer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/personlifte-og-arbplatforme-anv-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/personlifte-og-arbplatforme-anv-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/personlifte-og-arbplatforme-anv-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/pladebearbejdende-metalindustri/pladebearbejdning-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/pladebearbejdende-metalindustri/pladebearbejdning-trin-1
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/pladebearbejdende-metalindustri/pladebearbejdning-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/pladebearbejdende-metalindustri/pladebearbejdning-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/pladebearbejdende-metalindustri/pladebearbejdning-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/pladeudfoldning-trin-2
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ledelse-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ledelse-3
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Bygge og anlæg Råd og svamp - udbedring af skimmelsvampeskader AMU 49198 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/raad-og-svamp-
udbedring-af-skimmelsvampeskader

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

Bygge og anlæg Sikkerhed ved udførelse af teknisk isolering AMU 41909 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/sikkerhed-ved-udfoerelse-af-teknisk-
isolering

Bygge og anlæg Sikkerhedskurser til vindmølleindustrien Privat 6 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Bygge og anlæg Stillads - Evakuering og redning i højde AMU 40164 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/stilladsmontage/stillads-evakuering-og-redning-i-hoejde

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

Bygge og anlæg Systemstilladser - opstilling mv. AMU 44004 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/stilladsmontage/systemstilladser-op-0

Bygge og anlæg Teknisk Brandisolering - ventilation og brandlukn AMU 49067 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-brandisolering-ventilation-og-
brandlukn

Bygge og anlæg Teknisk isolering - Lydisolering AMU 47587 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-lydisolering

Bygge og anlæg Teknisk isolering - PVC folie trin 1 AMU 49059 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-pvc-folie-trin-1

Bygge og anlæg Teknisk isolering - PVC folie trin 2 AMU 49060 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-pvc-folie-trin-2

Bygge og anlæg Teknisk Isolering - Termiske anlæg AMU 49066 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-termiske-anlaeg

Bygge og anlæg Teknisk isolering af flader og tanke AMU 49057 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-af-flader-og-tanke

Bygge og anlæg Teknisk rør- og kanalisolering, pap og lærred AMU 49058 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-roer-og-kanalisolering-pap-og-
laerred

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/raad-og-svamp-udbedring-af-skimmelsvampeskader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/raad-og-svamp-udbedring-af-skimmelsvampeskader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/raad-og-svamp-udbedring-af-skimmelsvampeskader
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-membraner-og-folier/tagdaekning-sikkerhed-ved-bitumen-og-asfaltmat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-membraner-og-folier/tagdaekning-sikkerhed-ved-bitumen-og-asfaltmat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/tagdaekning-olign-med-tagpap-membraner-og-folier/tagdaekning-sikkerhed-ved-bitumen-og-asfaltmat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/sikkerhed-ved-udfoerelse-af-teknisk-isolering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/sikkerhed-ved-udfoerelse-af-teknisk-isolering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/sikkerhed-ved-udfoerelse-af-teknisk-isolering
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
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/stilladsmontage/stillads-anvendelse-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/stillads-anvendelse-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/systemstilladser-op-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage/systemstilladser-op-0
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-brandisolering-ventilation-og-brandlukn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-brandisolering-ventilation-og-brandlukn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-brandisolering-ventilation-og-brandlukn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-lydisolering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-lydisolering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-pvc-folie-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-pvc-folie-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-pvc-folie-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-pvc-folie-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-termiske-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-termiske-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-af-flader-og-tanke
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-isolering-af-flader-og-tanke
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-roer-og-kanalisolering-pap-og-laerred
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-roer-og-kanalisolering-pap-og-laerred
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/isolering-af-tekniske-anlaeg/teknisk-roer-og-kanalisolering-pap-og-laerred
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Bygge og anlæg Teleskoplæsser - Certifikat AMU 48671 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/teleskoplaesser-certifikat

Bygge og anlæg Termografering af bygninger AMU 49194 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-1

Bygge og anlæg Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis AMU 48684 22 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/taarnkran-og-fast-opstil-kraner-
kranbasis

Bygge og anlæg Udbudsloven for ikke-jurister Privat 2 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

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

Bygge og anlæg Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter AMU 48648 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/mobile-kraner/udvidelse-kran-e-til-mob-kraner-30-tonsmeter

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

Bygge og anlæg Vejen som arbejdsplads AMU 47136 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/asfaltbelaegninger/vejen-som-arbejdsplads-certifikat

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

Hotel, restauration, køkken, kantine Almen fødevarehygiejne for f/l AMU 45902 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-
catering/almen-foedevarehygiejne-fi

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

Hotel, restauration, køkken, kantine Bæredygtig madfremstilling AMU 48816 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/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/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-
catering/baeredygtig-produktion-af-mad-og-foedevarer

Hotel, restauration, køkken, kantine Bæredygtigt fisk og skaldyr AMU 49851 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-
ernaering/baeredygtig-fisk-og-skaldyr

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-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/taarnkran-og-fast-opstil-kraner-kranbasis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/taarnkran-og-fast-opstil-kraner-kranbasis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-af-entreprenoermateriel/taarnkran-og-fast-opstil-kraner-kranbasis
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/udvidelse-kran-d-til-mob-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lastbilkran/udvidelse-kran-d-til-mob-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobile-kraner/udvidelse-kran-e-til-mob-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/mobile-kraner/udvidelse-kran-e-til-mob-kraner-30-tonsmeter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejasfalt-varetagelse-af-sundhed-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejasfalt-varetagelse-af-sundhed-og-sikkerhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejen-som-arbejdsplads-certifikat
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegninger/vejen-som-arbejdsplads-certifikat
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
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/almen-foedevarehygiejne-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/anretning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/anretning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/anretning
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-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/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/baeredygtig-fisk-og-skaldyr
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/baeredygtig-fisk-og-skaldyr
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/baeredygtig-fisk-og-skaldyr
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Hotel, restauration, køkken, kantine Det klimavenlige køkken AMU 43060 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-
catering/det-klimavenlige-koekken

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

Hotel, restauration, køkken, kantine Forarbejdning af råvaretyper AMU 48825 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-
catering/forarbejdning-af-raavaretyper

Hotel, restauration, køkken, kantine Fødevarehygiejne og egenkontrol AMU 47481 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-
catering/foedevarehygiejne-og-egenkontrol

Hotel, restauration, køkken, kantine Grundtilberedning

AMU 48837 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-
convenience/raavarer-og-grundtilberedning-ferskvareomraadet

Hotel, restauration, køkken, kantine Kommunikation og serviceorienteret gæstebetjening AMU 48872 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-
service/kommunikation-og-serviceorienteret-gaestebetjening

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

Hotel, restauration, køkken, kantine Mad til vegetarer og veganer AMU 48781 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-
ernaering/mad-til-vegetarer-og-veganere

Hotel, restauration, køkken, kantine Mini sommelier-, barista- og tjenerkursus Privat 10 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

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

Hotel, restauration, køkken, kantine Råvarer i køkkenet – trin 1 - 

AMU 48826 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-
catering/raavarer-i-koekkenet-trin-1

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

Hotel, restauration, køkken, kantine Servering af vin 

AMU 42912 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/servering-
af-vin

Hotel, restauration, køkken, kantine Servering af øl, drinks og alkoholfrie drikke 

AMU 43733 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/servering-
af-oel-drinks-og-alkoholfrie-drikke
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/det-klimavenlige-koekken
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/forarbejdning-af-raavaretyper
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/forarbejdning-af-raavaretyper
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/foedevarehygiejne-og-egenkontrol
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/raavarer-og-grundtilberedning-ferskvareomraadet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/raavarer-og-grundtilberedning-ferskvareomraadet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/raavarer-og-grundtilberedning-ferskvareomraadet
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/reception-servering-og-service/kommunikation-og-serviceorienteret-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/mad-til-take-away
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/mad-til-take-away
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/mad-til-take-away
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/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/mad-til-vegetarer-og-veganere
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
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/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-1
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/salg-og-service-i-gaestebetjening
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/servering-af-vin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/servering-af-vin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/servering-af-vin
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-af-oel-drinks-og-alkoholfrie-drikke


Erhvervsgruppe Uddannelsesforløb / kursusnavn / 
kursustitel 

Type 
uddannelse

Kursuskode 
(AMU-kode/ 
modulnr. Etc.)

Varighed - 
dage

Antal 
ECTS Link til beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2022
Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til.

Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 16. maj 2022

Hotel, restauration, køkken, kantine Servering og betjening ved selskab og konference

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

Hotel, restauration, køkken, kantine Service Akademi 37748 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiudda
nnelsen-i-salg-og-markedsfoering/service-akademiuddannelsen-i-salg-og-
markedsfoering

Hotel, restauration, køkken, kantine Smagen i centrum AMU 45874 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-
ernaering/smagen-i-centrum

Hotel, restauration, køkken, kantine Smørrebrødskøkken - trin 1 AMU 48828 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-
catering/smoerrebroedskoekken-trin-1

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

Hotel, restauration, køkken, kantine Tilberedning af det varme og kolde køkken - trin 2 AMU 48818 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-
catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-koekken-trin-2

Hotel, restauration, køkken, kantine Vejledning om fødevareallergi AMU 48833 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/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/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/vaertskab-
og-oplevelser-paa-hotel-og-restaurant-1

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

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

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

Industriel produktion Blyfri manuel lodning AMU 48247 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-af-3

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-servering-og-service/servering-og-betjening-ved-selskab-og-konference
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/service-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/service-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/service-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/smagen-i-centrum
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/smagen-i-centrum
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behov-ernaering/smagen-i-centrum
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/smoerrebroedskoekken-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
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-koekken-trin-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-koekken-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-koekken-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/tilberedning-af-det-varme-og-kolde-koekken-trin-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/vejledning-om-foedevareallergi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/vejledning-om-foedevareallergi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-og-catering/vejledning-om-foedevareallergi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/vaertskab-og-oplevelser-paa-hotel-og-restaurant-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/vaertskab-og-oplevelser-paa-hotel-og-restaurant-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/reception-servering-og-service/vaertskab-og-oplevelser-paa-hotel-og-restaurant-1
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/anvendelse-af-5-s-modellen-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/anvendelse-af-5-s-modellen-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/anvendelse-af-5-s-modellen-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-1-fejlf-relaestyringer-motor
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-1-fejlf-relaestyringer-motor
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-1-fejlf-relaestyringer-motor
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-2-el-pneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-2-el-pneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-2-2-el-pneumatik-og-fejlfinding
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-af-3
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-af-3
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Industriel produktion Bæredygtig produktion AMU 49554 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-
industrien/baeredygtig-produktion

Industriel produktion Ergonomi indenfor faglærte og ufaglærte job AMU 40392 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeo
mraade/obligatorisk-faelleskatalog/ergonomi-inden-faglaerte-og-ufaglaerte-job

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

Industriel produktion Grundlæggende Box-building AMU 48248 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-af-elektronikprodukter/grundlaeggende-
box-building

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

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

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

Industriel produktion Håndtering med industrirobotter for operatører AMU 48894 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-1

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

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

Industriel produktion IPC Inspektion AMU 48249 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-af-praecisionsprint-og-automatisk-
produktion/ipc-inspektion

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

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

Industriel produktion Montage af stik og kabler i elektronikindustrien AMU 48252 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-af-4

Industriel produktion Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater AMU 47942 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/overfladebehandling-3

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-industrien/baeredygtig-produktion
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Industriel produktion Robotbetjening for operatører AMU 48905 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-2

Industriel produktion SMT 1 Lodning af SMD komponenter AMU 48250 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/fremstilling-af-elektronikprodukter/smt-1-lodning-af-
smd-komponenter

Industriel produktion Systematisk problemløsning i produktionen AMU 43939 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/arbejdets-organisering-ved-produktion-i-
industrien/systematisk-problemloesning-operatoerer

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

It og teleteknik Brugervenlighed og grafisk design Akademi 37542 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiu
ddannelsen-i-informationsteknologi/brugervenlighed-og-grafisk-design-til-
virtuel-reality-augmented-reality-akademiuddannelsen-i

It og teleteknik Cloud Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

It og teleteknik Database Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

It og teleteknik Digital Innovation Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

It og teleteknik Digital Koordinator Privat 15 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

It og teleteknik Digital Markedsføring Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

It og teleteknik GDPR Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

It og teleteknik GDPR-koordinator & Persondataspecialist Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

It og teleteknik Internet of Things Akademi 37899 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiu
ddannelsen-i-automation-og-drift/internet-things-i-anvendelse-
akademiuddannelsen-i-automation-og-drift

It og teleteknik IT Sikkerhedskursus, CompTIA Security+ Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

It og teleteknik It-Sikkerhed Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

It og teleteknik MS certificeringer Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

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

It og teleteknik Programmering Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

It og teleteknik Python programmering Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

It og teleteknik Software Tester Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Jern, metal og auto Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk AMU 44530 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-
svejsningtermisk
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Jern, metal og auto Avanceret klargøring af køretøjer og både 2 AMU 47595 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/koeretoejsomraadet/avanceret-klargoering-af-koeretoejer-og-baade

Jern, metal og auto Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj AMU 45141 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaeg
ogindustri/bygge-og-anlaegsopgaver-i-lettere-materialer/brandforanstaltninger-
v-gnistproducerende-vaerktoej

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

Jern, metal og auto CNC drejning, klargøring og maskinbetjening AMU 48753 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/cnc-drejning-
klargoering-og-maskinbetjening

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

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

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

Jern, metal og auto Dæktyper, afbalancering og kontrol AMU 40923 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/koeretoejsomraadet/daektyper-afbalancering-og-kontrol

Jern, metal og auto Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AMU 40137 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeo
mraade/obligatorisk-faelleskatalog/fagunderstoettende-dansk-som-andetsprog-
fi

Jern, metal og auto Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 AMU 44725 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/gassvejsning-af-
stumpsoemme-roer-proces-311

Jern, metal og auto Gassvejsning proces 311 AMU 44724 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/gassvejsnning-
proces-311

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

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

Jern, metal og auto Indregulering af ventilations- og klimaanlæg AMU 44997 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/klimateknisk-omraade/indregulering-af-ventilations-og-klimaanlaeg
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/daektyper-afbalancering-og-kontrol
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/daektyper-afbalancering-og-kontrol
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/tvaerfagligeomraade/obligatorisk-faelleskatalog/fagunderstoettende-dansk-som-andetsprog-fi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-proces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-proces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-proces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/gassvejsnning-proces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/gassvejsnning-proces-311
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/gassvejsnning-proces-311
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/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/grundlaeggende-maskintegning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/indregulering-af-ventilations-og-klimaanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/indregulering-af-ventilations-og-klimaanlaeg
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Jern, metal og auto Klargøring af køretøjer og både trin for trin 3 AMU 47594 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/koeretoejsomraadet/klargoering-af-koeretoejer-og-baade-trin-trin

Jern, metal og auto Klargøring og kosmetisk reparation AMU 40637 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/koeretoejsomraadet/klargoering-og-kosmetisk-reparation

Jern, metal og auto Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg AMU 44555 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/klimateknisk-omraade/klimateknik-drift-af-klima-og-ventilationsanlaeg

Jern, metal og auto Klimateknik, service og drift AMU 44990 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/klimateknisk-omraade/klimateknik-service-og-drift

Jern, metal og auto Klimatekniske målinger og komponenter AMU 44988 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/klimateknisk-omraade/klimatekniske-maalinger-og-komponenter

Jern, metal og auto Laserskæring for operatører AMU 45875 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/laserskaering-
operatoerer

Jern, metal og auto Lys b svejs-stumps rør alle pos AMU 40091 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roer-alle-
pos

Jern, metal og auto Lys b. svejs-kants plade/plade
Lysbuesvejsning proces 111

AMU 40086 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/lys-b-svejs-kants-
pladeplade

Jern, metal og auto MAG-svejs-kant plade/rør pr 135 AMU 40093 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-
pr-135

Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 AMU 40092 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-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/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-kants-
pladeplade-pr-136

Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 AMU 40099 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-
pr-136

Jern, metal og auto MAG-svejsning proces 135 AMU 49653 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-2

Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 AMU 40095 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-
pa-pf-pr-135

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

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/klargoering-af-koeretoejer-og-baade-trin-trin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/klargoering-af-koeretoejer-og-baade-trin-trin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/klargoering-og-kosmetisk-reparation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/klargoering-og-kosmetisk-reparation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-drift-af-klima-og-ventilationsanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-drift-af-klima-og-ventilationsanlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-service-og-drift
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimateknik-service-og-drift
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimatekniske-maalinger-og-komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/klimateknisk-omraade/klimatekniske-maalinger-og-komponenter
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/laserskaering-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/laserskaering-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/laserskaering-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-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-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-pladeplade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeplade-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-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-pladeplade-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroer-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-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-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-135
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Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135 AMU 40097 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-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/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-
pos-pr-136

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

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

Jern, metal og auto Operatør ved konventionel maskindrejning AMU 45178 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/operatoer-ved-
konventionel-maskindrejning

Jern, metal og auto Operatør ved konventionel maskinfræsning AMU 45177 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/operatoer-ved-
konventionel-maskinfraesning

Jern, metal og auto Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg AMU 47905 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/automatik-og-procesteknisk-omraade-2

Jern, metal og auto TIG svejsning proces 141 AMU 49626 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-
proces-141

Jern, metal og auto TIG svejsning stumpsøm plade AMU 40105 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-
uleg-plade

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

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

Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos AMU 48882 6 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-
roer-alle-pos

Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC AMU 47286 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-
tynd-rustfri-roer-pos-pa-pc

Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos AMU 40107 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-
alle-pos

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-136
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-135
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-i-metalindustrien/maaleteknik-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-i-metalindustrien/maaleteknik-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/metrologi-i-metalindustrien/maaleteknik-operatoerer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/operatoer-ved-konventionel-maskindrejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/operatoer-ved-konventionel-maskindrejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/operatoer-ved-konventionel-maskindrejning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/operatoer-ved-konventionel-maskinfraesning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/operatoer-ved-konventionel-maskinfraesning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensarbejdsmarkedsuddannelser/spaantagende-metalindustri/operatoer-ved-konventionel-maskinfraesning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/automatik-og-procesteknisk-omraade-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-proces-141
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-proces-141
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning-proces-141
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-plade
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-kants-rustfri-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-kants-rustfri-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-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-svejs-kants-uleg-pladeroer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-roer-alle-pos
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-tynd-rustfri-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-alle-pos
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-og-termisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-alle-pos
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Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC AMU 47137 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/svejsningogf
yringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-
uleg-roer-pos-pa-pc

Jern, metal og auto Udbedring og mindre skader med lakstift på autolak 2 AMU 47596 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/koeretoejsomraadet/udbedring-af-mindre-skader-med-lakstift-paa-autolak

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

Colo Consunting - HR Konsulent Privat 50 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

Forvaltning i kommuner og regioner Privat 10 10 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

HR Konsulentuddannelse Privat 50 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

Håndtering af personoplysninger AMU 48653 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-
sagsbehandling/haandtering-af-personoplysninger

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

Kommunikation i praksis Akademi 37477 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiudda
nnelsen-i-kommunikation-og-formidling/kommunikation-i-praksis-
akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling

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/svejsningogfyringsteknik/svejsning-skaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roer-pos-pa-pc
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/udbedring-af-mindre-skader-med-lakstift-paa-autolak
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/udbedring-af-mindre-skader-med-lakstift-paa-autolak
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/bilagsbehandling-med-efterfoelgende-kasserapport
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/bilagsbehandling-med-efterfoelgende-kasserapport
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/bilagsbehandling-med-efterfoelgende-kasserapport
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
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-registrering-i-et-oekonomistyringsprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/debitorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/debitorstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ikt-administration/design-af-hjemmesider-med-cms
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ikt-administration/design-af-hjemmesider-med-cms
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ikt-administration/design-af-hjemmesider-med-cms
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/god-forvaltningsskik-og-administrativ-praksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/god-forvaltningsskik-og-administrativ-praksis
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/god-forvaltningsskik-og-administrativ-praksis
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/haandtering-af-data-i-virksomhedens-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/haandtering-af-data-i-virksomhedens-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/haandtering-af-personoplysninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/haandtering-af-personoplysninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/haandtering-af-personoplysninger
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/integration-af-data-mellem-adm-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/integration-af-data-mellem-adm-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/integration-af-data-mellem-adm-it-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/kommunikation-i-praksis-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/kommunikation-i-praksis-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/kommunikation-i-praksis-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling
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Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

Likviditetsstyring AMU 45959 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/likviditetsstyring

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

Lønberegning og lønrapportering AMU 40013 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/loenberegning-
og-loenrapportering

Kontor, administration, regnskab og 
finans

Personalejura i lønberegning AMU 40012 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/personalejura-i-
loenberegning

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

Regneark til økonomistyring Akademi 37526 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiudda
nnelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring/regneark-til-oekonomistyring-
akademiuddannelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

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/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/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/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/viden-og-forretningsservice/likviditetsstyring
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/likviditetsstyring
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Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Kontor, administration, regnskab og 
finans

Work smarter med IT & Office-pakken Privat 30 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

Økonomiske styring af lageret AMU 45958 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/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/akademiudda
nnelsen-i-oekonomi-og-ressourcestyring

Kontor, administration, regnskab og 
finans

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

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

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

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

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

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Anvendelse af motorsav 2 AMU 44360 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/skov-og-naturforvaltning-og-naturformidling/anvendelse-af-motorsav-2

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Anvendelse af stauder i grønne anlæg AMU 44615 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/anvendelse-af-
stauder-i-groenne-anlaeg

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Basiskursus for anlægsgartnere AMU 47690 20 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/basiskursus-
anlaegsgartnere

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Beskæring 1 AMU 49432 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/beskaering-1

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Beskæring 2 AMU 48063 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/beskaering-2
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/skov-og-naturforvaltning-og-naturformidling/anvendelse-af-motorsav-2
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Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

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

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Biodiversitet i anlægsgartnerfaget AMU 49682 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-7

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

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

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Drone til inspektion Akademi 5 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiu
ddannelsen-i-energiteknologi/drone-til-inspektion-akademiuddannelsen-i-
energiteknologi

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Hånd- og rygsprøjtecertifikat AMU 48170 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/skov-og-naturforvaltning-og-naturformidling/haand-og-
rygsproejtecertifikat

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Planteliv, økologi og miljølære AMU 45728 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/drift-af-gartneri-havecenter-og-planteskole/planteliv-oekologi-og-
miljoelaere

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Plantevækst og etablering af grønne anlæg AMU 42316 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plantevaekst-og-
etablering-af-groenne-anlaeg

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje AMU 44597 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraes-ukrudt-
skadevoldere-og-pleje

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Plænegræs, vækstforhold og gødning AMU 44596 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraes-
vaekstforhold-og-goedning

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Træer og buske om vinteren, besk. og plejep. AMU 42305 20 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeer-og-buske-om-
vinteren-besk-og-plejep

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og 
dyrepleje

Ukrudtbekæmpelse uden kemi AMU 46661 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjord
brug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/ukrudtbekaempelse-
uden-kemi

Nærings- og nydelsesmiddel Brød med Surdej AMU 49448 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/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/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-
konfekturefremstilling/broed-og-madbroed-med-fibre-og-fuldkorn

Nærings- og nydelsesmiddel chokoladefremstilling til professionel brug AMU 46930 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-
konfekturefremstilling/chokoladefremstilling-til-professionel-brug
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https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartneri-havecenter-og-planteskole/planteliv-oekologi-og-miljoelaere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plantevaekst-og-etablering-af-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plantevaekst-og-etablering-af-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plantevaekst-og-etablering-af-groenne-anlaeg
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraes-ukrudt-skadevoldere-og-pleje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraes-ukrudt-skadevoldere-og-pleje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraes-ukrudt-skadevoldere-og-pleje
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraes-vaekstforhold-og-goedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraes-vaekstforhold-og-goedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/plaenegraes-vaekstforhold-og-goedning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeer-og-buske-om-vinteren-besk-og-plejep
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeer-og-buske-om-vinteren-besk-og-plejep
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/traeer-og-buske-om-vinteren-besk-og-plejep
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/ukrudtbekaempelse-uden-kemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/ukrudtbekaempelse-uden-kemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af-groenne-omraader-og-anlaeg/ukrudtbekaempelse-uden-kemi
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/broed-med-surdej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/broed-med-surdej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/broed-med-surdej
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/broed-og-madbroed-med-fibre-og-fuldkorn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/broed-og-madbroed-med-fibre-og-fuldkorn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/broed-og-madbroed-med-fibre-og-fuldkorn
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/chokoladefremstilling-til-professionel-brug
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/chokoladefremstilling-til-professionel-brug
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/broed-kage-dessert-og-konfekturefremstilling/chokoladefremstilling-til-professionel-brug


Erhvervsgruppe Uddannelsesforløb / kursusnavn / 
kursustitel 

Type 
uddannelse

Kursuskode 
(AMU-kode/ 
modulnr. Etc.)

Varighed - 
dage

Antal 
ECTS Link til beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2022
Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til.

Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 16. maj 2022

Nærings- og nydelsesmiddel Detailudskæring af delstykker af kød AMU 48460 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-
convenience/detailudskaering-af-delstykker-af-koed

Nærings- og nydelsesmiddel Forædling i industrislagtning AMU 48126 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-
convenience/foraedling-i-industrislagtning

Nærings- og nydelsesmiddel Introduktion ti forædling af kød AMU 49584 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-
convenience/introduktion-til-foraedling-af-koed

Nærings- og nydelsesmiddel Introduktion til opskæring af gris AMU 49582 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-
convenience/introduktion-til-opskaering-af-gris

Nærings- og nydelsesmiddel Introduktion til opskæring af kalv- og oksekød AMU 49583 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-
convenience/introduktion-til-opskaering-af-kalv-og-oksekoed

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

Nærings- og nydelsesmiddel Velkommen på slagteriet - brancheintroduktion AMU 49581 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrest
aurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-
convenience/velkommen-paa-slagteriet-brancheintroduktion

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Akdemiuddannelse i socialpædagogik. Socialpsykiatri. Akademi 37604 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/ak
ademiuddannelsen-i-socialpaedagogik

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Akdemiuddannelse i socialpædagogik. Socialpædagogisk 
praksis.

akademi 37599 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/ak
ademiuddannelsen-i-socialpaedagogik

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Akdemiuddannelse i socialpædagogik. 
Socialpædagogiske metoder.

Akademi 37600 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/ak
ademiuddannelsen-i-socialpaedagogik

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Barnets første 1000 dage AMU 49923 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-
unge/barnets-foerste-1000-dage

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

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Børn, natur og udeliv AMU 49793 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-
unge/boern-natur-og-udeliv

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/detailudskaering-af-delstykker-af-koed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/detailudskaering-af-delstykker-af-koed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/detailudskaering-af-delstykker-af-koed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/foraedling-i-industrislagtning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/foraedling-i-industrislagtning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/foraedling-i-industrislagtning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/introduktion-til-foraedling-af-koed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/introduktion-til-foraedling-af-koed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/introduktion-til-foraedling-af-koed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/introduktion-til-opskaering-af-gris
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/introduktion-til-opskaering-af-gris
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/introduktion-til-opskaering-af-gris
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/introduktion-til-opskaering-af-kalv-og-oksekoed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/introduktion-til-opskaering-af-kalv-og-oksekoed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/introduktion-til-opskaering-af-kalv-og-oksekoed
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/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/velkommen-paa-slagteriet-brancheintroduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/velkommen-paa-slagteriet-brancheintroduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoedbranchen/slagtning-foraedling-og-salg-af-koed-og-convenience/velkommen-paa-slagteriet-brancheintroduktion
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-i-socialpaedagogik
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-i-socialpaedagogik
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-i-socialpaedagogik
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-i-socialpaedagogik
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-i-socialpaedagogik
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/akademiuddannelsen-i-socialpaedagogik
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-unge/barnets-foerste-1000-dage
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-unge/barnets-foerste-1000-dage
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-unge/barnets-foerste-1000-dage
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/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-unge/boern-natur-og-udeliv
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-unge/boern-natur-og-udeliv
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-unge/boern-natur-og-udeliv
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Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Børnerådgiveruddannelse.  Modul 2 Samtaler med børn, 
unge og familer. 

diplom 39301 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/den-
sociale-diplomuddannelse

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Børnerådgiveruddannelse. Der er to moduler. Modul 1 
Indragelse af børn, unge og familer.

diplom 39300 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/den-
sociale-diplomuddannelse

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Børns sprogtilegnelse diplom 7225 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddan
nelsepaedagogik/boerns-sprog-pd

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Den styrkede pædagogiske læreplan diplom 39326 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddan
nelsepaedagogik/paedagogisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Leg, kreativitet og læring diplom 39327 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddan
nelsepaedagogik/paedagogisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Pædagogisk diplom - neuropsykologi og neuropædagogik diplom 9632 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddan
nelsepaedagogik/psykologi-pd

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Pædagogmedhjælper i dagtilbud AMU 49777 15 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-og-
unge/paedagogmedhjaelper-i-dagtilbud

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Social inklusion diplom 7259 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddan
nelsepaedagogik/paedagogisk-og-socialpaedagogisk-arbejde-pd

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Socialkognitive udviklingsforstyrrelser diplom 7278 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddan
nelsepaedagogik/specialpaedagogik-pd

Rengøring, ejendomsservice og 
renovation

Arbejdsmiljø og 1 hjælp ved rengøringsarbejdet AMU 49366 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/rengoeringsservice/arbejdsmiljoe-og-foerstehjaelp-ved-
rengoeringsarbejdet

Rengøring, ejendomsservice og 
renovation

Daglig erhvervsrengøring AMU 49326 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/rengoeringsservice/daglig-0

Rengøring, ejendomsservice og 
renovation

Daglig erhvervsrengøring F/I AMU 49347 20 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/rengoeringsservice/daglig-1

Rengøring, ejendomsservice og 
renovation

Ergonomi ved rengøringsarbejdet AMU 49367 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/rengoeringsservice/ergonomi-ved-rengoeringsarbejdet

Rengøring, ejendomsservice og 
renovation

Grundlæggende rengøringshygiejne AMU 49349 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/rengoeringsservice/grundlaeggende-0

Rengøring, ejendomsservice og 
renovation

Hygiejne på skoler og institioner AMU 49353 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/rengoeringsservice/hygiejne-paa-skoler-0

Rengøring, ejendomsservice og 
renovation

Materialekendskab og rengøringskemi AMU 49350 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/rengoeringsservice/materialekendskab-og-rengoeringskemi

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/den-sociale-diplomuddannelse
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/den-sociale-diplomuddannelse
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/den-sociale-diplomuddannelse
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/den-sociale-diplomuddannelse
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/boerns-sprog-pd
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/paedagogik/diplomuddannelsepaedagogik/boerns-sprog-pd
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Rengøring, ejendomsservice og 
renovation

Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange AMU 49389 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/rengoeringsservice/optimering-af-0

Rengøring, ejendomsservice og 
renovation

Personlig planlægning af rengøringsarbejdet AMU 49355 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/rengoeringsservice/personlig-0

Rengøring, ejendomsservice og 
renovation

Rengøringsudstyr og -metoder AMU 49352 4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/rengoeringsservice/rengoeringsudstyr-og-0

Rengøring, ejendomsservice og 
renovation

Service i rengøringsarbejdet AMU 49368 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/rengoeringsservice/service-i-0

Salg, indkøb og markedsføring Anvendelse af periodisk beregning og registrering AMU 47382 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/viden-og-forretningsservice/anvendelse-af-
periodisk-beregning-og-registrering

Salg, indkøb og markedsføring Anvendelse af præsentationsprogram-mer AMU 44373 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeo
mraade/faelleskataloget/anvendelse-af-praesentationsprogrammer

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

Salg, indkøb og markedsføring Bæredygtigt indkøb AMU 49683 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/handel-og-logistik/baeredygtigt-indkoeb

Salg, indkøb og markedsføring Digital markedsføring Akademi 37607 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiudda
nnelsen-i-salg-og-markedsfoering/digital-markedsfoering-akademiuddannelsen-i-
salg-og-markedsfoering

Salg, indkøb og markedsføring Digital Task Force Privat 45 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Salg, indkøb og markedsføring E-Handel Akademi 37608 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiudda
nnelsen-i-salg-og-markedsfoering/e-handel-akademiuddannelsen-i-salg-og-
markedsfoering

Salg, indkøb og markedsføring Markedsinformation og -analyse Akademi 37609 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiudda
nnelsen-i-salg-og-markedsfoering/markedsinformation-og-analyse-
akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering

Salg, indkøb og markedsføring Google Succes Online Digital Koordinator Privat 15 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Salg, indkøb og markedsføring Grafisk Design kursus Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

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

Salg, indkøb og markedsføring Kundeservice i detailhandelen AMU 45350 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/detailhandel/kundeservice-i-detailhandelen
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https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/digital-markedsfoering-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
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Salg, indkøb og markedsføring Mersalg i butikken AMU 46128 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/detailhandel/mersalg-i-butikken

Salg, indkøb og markedsføring Multikanalmarkedsføring - anvendelse AMU 48319 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/detailhandel/multikanalmarkedsfoering-
anvendelse

Salg, indkøb og markedsføring Multikanalmarkedsføring - forretningsmodeller AMU 48318 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/detailhandel/multikanalmarkedsfoering-
forretningsmodeller

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

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

Salg, indkøb og markedsføring Salgsplanlægning i Detailhandlen AMU 40331 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/detailhandel/salgsplanlaegning-i-
detailhandlen

Salg, indkøb og markedsføring Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AMU 40003 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/detailhandel/salgsteknik-salgs-og-
servicemedarbejdere

Salg, indkøb og markedsføring Samtalestyring i kundekontaktfunktioner AMU 47250 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/administration/samtalestyring-i-
kundekontaktfunktioner

Salg, indkøb og markedsføring Sociale medier Akademi 37597 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiudda
nnelsen-i-kommunikation-og-formidling/sociale-medier-akademiuddannelsen-i-
kommunikation-og-formidling

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

Salg, indkøb og markedsføring Strategisk networking Akademi 37993 15 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiudda
nnelsen-i-salg-og-markedsfoering/strategisk-networking-akademiuddannelsen-i-
salg-og-markedsfoering

Salg, indkøb og markedsføring Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner AMU 47252 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/administration/telefonisk-salg-i-
kundekontaktfunktioner

Salg, indkøb og markedsføring Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering AMU 45952 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladmin
istrationkommunikationogledelse/detailhandel/udvikling-af-e-koncepter-og-
produktdifferentiering

Sundhed, omsorg og personlig pleje Akut sygepleje Diplom 5 5 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/sundhed
sfagligdiplomuddannelse/borgernaer-sundhed

Sundhed, omsorg og personlig pleje Anerkendende kommunikation AMU 42834 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/anerkendende-kommunikation-i-omsorgsarbejdet
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https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/sociale-medier-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling/sociale-medier-akademiuddannelsen-i-kommunikation-og-formidling
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/sociale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/sociale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/sociale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/strategisk-networking-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/strategisk-networking-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/merkantil/akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering/strategisk-networking-akademiuddannelsen-i-salg-og-markedsfoering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/telefonisk-salg-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/telefonisk-salg-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/administration/telefonisk-salg-i-kundekontaktfunktioner
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/udvikling-af-e-koncepter-og-produktdifferentiering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/udvikling-af-e-koncepter-og-produktdifferentiering
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/detailhandel/udvikling-af-e-koncepter-og-produktdifferentiering
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/sundhedsfagligdiplomuddannelse/borgernaer-sundhed
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/sundhedsfagligdiplomuddannelse/borgernaer-sundhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/anerkendende-kommunikation-i-omsorgsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/anerkendende-kommunikation-i-omsorgsarbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/anerkendende-kommunikation-i-omsorgsarbejdet


Erhvervsgruppe Uddannelsesforløb / kursusnavn / 
kursustitel 

Type 
uddannelse

Kursuskode 
(AMU-kode/ 
modulnr. Etc.)

Varighed - 
dage

Antal 
ECTS Link til beskrivelse af kurset

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for RAR Østjylland. Gældende fra 1. april 2022
Bemærk, at kurser kun er opført på listen én gang under den erhvervsgruppe, som det vurderes at have størst tilknytning til.

Kurset kan dog være relevant at benytte inden for flere erhvervsgrupper.
Opdateret 16. maj 2022

Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd AMU 40606 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/arbejdsmiljoe-i-sosu-arbejdet-etik-og-adfaerd

Sundhed, omsorg og personlig pleje Databearbejdning og controlling Privat 10 10 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Sundhed, omsorg og personlig pleje De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre AMU 42677 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/de-almindeligst-forekommende-sygdomme-hos-aeldre

Sundhed, omsorg og personlig pleje Det meningsfulde liv – mennesker med demens AMU 49241 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/det-meningsfulde-liv-mennesker-med-demens

Sundhed, omsorg og personlig pleje Efteruddannelseskonsulent Omsorg, pleje og praktisk 
hjælp, Covid-19

AMU 49633 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/omsorg-pleje-og-praktisk-hjaelp-covid-19

Sundhed, omsorg og personlig pleje Farmakologi i somatikken AMU 45673 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/farmakologi-i-somatikken

Sundhed, omsorg og personlig pleje Forflytningsvejleder, vejledning i forflytning AMU 40935 6 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/vejledning-i-forflytning

Sundhed, omsorg og personlig pleje Grundkursus om diabetes og overvægt Privat 2 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Sundhed, omsorg og personlig pleje Injektion af medicin AMU 47968 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/injektion-af-medicin

Sundhed, omsorg og personlig pleje Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professioner Diplom 10 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/psykiatri

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

Sundhed, omsorg og personlig pleje Koordinering af komplekse forløb Diplom 10 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/sundhed
sfagligdiplomuddannelse/borgernaer-sundhed

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

Sundhed, omsorg og personlig pleje Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere AMU 40805 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeo
mraade/faelleskataloget/mentoruddannelse-erfarne-medarbejdere

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/arbejdsmiljoe-i-sosu-arbejdet-etik-og-adfaerd
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/arbejdsmiljoe-i-sosu-arbejdet-etik-og-adfaerd
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/arbejdsmiljoe-i-sosu-arbejdet-etik-og-adfaerd
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/de-almindeligst-forekommende-sygdomme-hos-aeldre
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/de-almindeligst-forekommende-sygdomme-hos-aeldre
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/de-almindeligst-forekommende-sygdomme-hos-aeldre
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/det-meningsfulde-liv-mennesker-med-demens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/det-meningsfulde-liv-mennesker-med-demens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/det-meningsfulde-liv-mennesker-med-demens
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/omsorg-pleje-og-praktisk-hjaelp-covid-19
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/omsorg-pleje-og-praktisk-hjaelp-covid-19
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/omsorg-pleje-og-praktisk-hjaelp-covid-19
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/farmakologi-i-somatikken
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/farmakologi-i-somatikken
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/farmakologi-i-somatikken
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/vejledning-i-forflytning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/vejledning-i-forflytning
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/vejledning-i-forflytning
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/injektion-af-medicin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/injektion-af-medicin
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/injektion-af-medicin
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/psykiatri
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/konflikthaandtering-i-sosu-arbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/konflikthaandtering-i-sosu-arbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/konflikthaandtering-i-sosu-arbejdet
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/sundhedsfagligdiplomuddannelse/borgernaer-sundhed
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/sundhedsfagligdiplomuddannelse/borgernaer-sundhed
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/medvirken-ved-medicinadministration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/medvirken-ved-medicinadministration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/medvirken-ved-medicinadministration
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/mentoruddannelse-erfarne-medarbejdere
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/mentoruddannelse-erfarne-medarbejdere
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Sundhed, omsorg og personlig pleje Mødet med den sindslidende Diplom 5 0 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/psykiatri

Sundhed, omsorg og personlig pleje Patientforløbskoordinering, kommunikation og psykologi Privat 10 10 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Sundhed, omsorg og personlig pleje Personer med demens, sygdomskendskab AMU 42673 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/personer-med-demens-sygdomskendskab

Sundhed, omsorg og personlig pleje Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats AMU 42923 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/praktikvejl-af-pau-sosuelever-saerlig-indsats

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

Sundhed, omsorg og personlig pleje Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer i relation 
til sindslidende

Diplom 10 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/psykiatri

Sundhed, omsorg og personlig pleje Rehabilitering som arbejdsform AMU 40125 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/rehabilitering-som-arbejdsform

Sundhed, omsorg og personlig pleje Relationsarbejde i psykiatrien Diplom 5 5 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/psykiatri

Sundhed, omsorg og personlig pleje Samarbejde med ældre om gode kostvaner AMU 42933 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-
kommunerne/samarbejde-med-aeldre-om-gode-kostvaner

Sundhed, omsorg og personlig pleje Sterilassistent AMU 49801 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogisk
omraadeogsocialogsundhedsomraadet/sundheds-og-1

Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhedsvæsenet - struktur, jura og økonomi Privat 10 10 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Sundhed, omsorg og personlig pleje Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis Diplom 5 5 https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/sundhed
sfagligdiplomuddannelse/borgernaer-sundhed

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 AMU 47696 5,4 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/vejgodstransport/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/transporterh
vervene/grundkompetence-chauffoer-gods/adr-grundkursus-vejtransp-af-farl-
gods-i-emb

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

ADR Repetition - Grundkursus AMU 47706 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/vejgodstransport/adr-repetition-grundkursus

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/psykiatri
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/personer-med-demens-sygdomskendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/personer-med-demens-sygdomskendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/personer-med-demens-sygdomskendskab
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/praktikvejl-af-pau-sosuelever-saerlig-indsats
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/praktikvejl-af-pau-sosuelever-saerlig-indsats
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/praktikvejl-af-pau-sosuelever-saerlig-indsats
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/praktisk-hjaelp-til-aeldre
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/praktisk-hjaelp-til-aeldre
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/praktisk-hjaelp-til-aeldre
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsundhed/psykiatri
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/rehabilitering-som-arbejdsform
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/rehabilitering-som-arbejdsform
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-i-kommunerne/rehabilitering-som-arbejdsform
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Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Ajourføring af rutebuschauffører AMU 48617 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/ajourfoering-
rutebuschauffoerer

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Ajourføring for stykgods- og distributionschauffører AMU 48611 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/grundkompetence-chauffoer-gods/ajourfoering-stykgods-og-
distributionschauffoer

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Anvendelse af RFID i lagerarbejdet AMU 40892 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lager-terminal-og-logistik/anvendelse-af-rfid-i-lagerarbejdet

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

BAB 1, 2 og 3 Privat 35 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. AMU 48104 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/specialbefordring-af-personer-0

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Betjening af selvkørende industrirobotter for operatører AMU 49727 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-industrirobotter-operatoerer/betjening-
af-selvkoerende-robotter-operatoerer

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Billettering Privat 3 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Blokvognskørsel AMU 45111 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/saertransport/blokvognskoersel

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B AMU 47890 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lager-terminal-og-logistik/direkte-proeve-gaffeltruckcertifikat-eller-b

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Efterudfdannelse for varebilschauffører AMU 48851 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/vejgodstransport/efteruddannelse-varebilschauffoerer

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

ejen som arbejdsplads, autohjælp AMU 47796 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/metalindustr
ien/koeretoejsomraadet/vejen-som-arbejdsplads-autohjaelp

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Enhedslaster AMU 45077 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lager-terminal-og-logistik/enhedslaster
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Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

EU-Efteruddannelse for buschauffører -obl.del AMU 48616 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/eu-efteruddannelse-
buschauffoerer-obl-del

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del AMU 48660 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/vejgodstransport/eu-efteruddannelse-godschauffoerer-obligdel

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Gaffeltruck B AMU 47592 7 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/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/transporterh
vervene/vejgodstransport/godstransport-med-lastbil

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan. AMU 47857 50 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/grundkompetence-chauffoer-gods/godstransport-med-lastbil-samt-
grundl-kvaluddan

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør AMU 48850 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/vejgodstransport/grundlaeggende-kvalifikation-varebilschauffoer

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Grundlæggende procesforståelse på lagerområdet AMU 49885 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lager-terminal-og-logistik/grundlaeggende-procesforstaaelse-paa-
lageromraadet

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Grundlæggende teknologiforståelse på lagerområdet AMU 49894 3 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lager-terminal-og-logistik/grundlaeggende-teknologiforstaaelse-paa-
lageromraadet

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil AMU 47855 20 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/vejgodstransport/intensiv-grundlaeggende-kvaluddannelse-lastbil

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Introduktion til offentlig servicetrafik AMU 47874 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil-1

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner AMU 48586 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/industriensar
bejdsmarkedsuddannelser/betjening-af-travers-portalkran-og-
riggerudstyr/kranbasis-suppleret-med-samloeft-med-kraner

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj AMU 48652 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/personbefordring-med-mindre-koeretoejer/kvalifikation-til-
persontransport-i-mindre-koeretoej

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Kørsel med vogntog, kategori C/E AMU 45114 20 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/vejgodstransport/koersel-med-vogntog-kategori-ce

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Kørsel med vogntog, kategori D/E AMU 45311 10 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/koersel-med-vogntog-kategori-
de

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Lagerstyring med IT - udvidede funktioner AMU 44759 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it-udvidede-funktioner

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Lagerstyring med IT- grundlæggende funktioner AMU 47894 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lager-terminal-og-logistik/lagerstyring-med-it-grundlaeggende-
funktioner

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Lagerøkonomi AMU 40967 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lager-terminal-og-logistik/lageroekonomi

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Lastbil (forvogn) Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Lastbil (hænger) Privat 20 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Logistik og samarbejde AMU 45097 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lager-terminal-og-logistik/logistik-og-samarbejde

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Modulvogntog sammenkobling og regler AMU 48183 1 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/vejgodstransport/modulvogntog-sammenkobling-og-regler

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Opbevaring og forsendelse af farligt gods AMU 46946 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lager-terminal-og-logistik/opbevaring-og-forsendelse-af-farligt-gods
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Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Personbefordring med bus AMU 40531 30 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/personbefordring-med-bus

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation AMU 42411 50 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/personbefordring-med-bus-
ordinaer-kvalifikation

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Rutebuskørsel Privat 3 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Stregkoder og håndterminaler AMU 44770 2 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/lager-terminal-og-logistik/stregkoder-og-haandterminaler

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Transport af temperaturfølsomt gods AMU 43960 5 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterh
vervene/vejgodstransport/transport-af-temperaturfoelsomt-gods

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

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

Transport, post, lager- og 
maskinførerarbejde

Varebilchauffør Privat 3 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

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

Undervisning og vejledning Bliv Beskæftigelseskonsulent Privat 30 https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/

Undervisning og vejledning Coaching og konflikthåndtering Akademi 8221 30 10 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddann
elsen-i-ledelse/coaching-i-organisationer-akademiuddannelsen-i-ledelse

Undervisning og vejledning Procesfacilitering Akademi 37654 15 5 https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddann
elsen-i-ledelse/procesfacilitering-akademiuddannelsen-i-ledelse

Vagt, sikkerhed og overvågning Grundlæggende vagt AMU 49697 30 https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhve
rvene/vagtservice/grundlaeggende-vagt-2

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/personbefordring-med-bus
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/personbefordring-med-bus
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/personbefordring-med-bus-ordinaer-kvalifikation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/personbefordring-med-bus-ordinaer-kvalifikation
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/personbefordring-med-bybus-og-rutebil/personbefordring-med-bus-ordinaer-kvalifikation
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
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/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/stregkoder-og-haandterminaler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-og-logistik/stregkoder-og-haandterminaler
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/transport-af-temperaturfoelsomt-gods
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport/transport-af-temperaturfoelsomt-gods
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.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
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.rar-bm.dk/da/private-kurser-positiv-liste/
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/coaching-i-organisationer-akademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/coaching-i-organisationer-akademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/procesfacilitering-akademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse/procesfacilitering-akademiuddannelsen-i-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/vagtservice/grundlaeggende-vagt-2
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/serviceerhvervene/vagtservice/grundlaeggende-vagt-2

	Positivliste Østjylland 1apr22 

