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Indledning
Denne uddannelse er udviklet i et tæt og tillidsfuldt sam-
arbejde mellem KEF – Kommunalt Entreprenørforum, 3F 
og uddannelsesinstitutionerne UC Syd og AMU vest.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig primært til ufaglærte med-
arbejdere, som arbejder med drift i de kommunale 
entreprenørafdelinger. Men også faglærte og privatan-
satte medarbejdere kan med fordel gennemføre ud-
dannelsen eller dele af uddannelsen. Uddannelsen er 
således åben for alle.

Uddannelsen har til formål, at øge medarbejdernes for-
skellige kompetencer, da det er en kombination af alle 
kompetencer som tegner billedet af ”Den kompetente 
kollega”, 

Følgende kompetencer vil komme i spil i uddannelsen:

•  Faglige kompetencer – som handler om faglige og 
specifikke færdigheder

•  Forandringskompetencer – som handler om evnen til 
at håndtere fornyelse og omstilling

•  Sociale kompetencer – som handler om evnen til at 
indgå i samarbejde

•  Personlige kompetencer som handler om evnen til at 
leve op til krav og udfordringer, kunne anvende sin 
viden og forstå sin egen rolle i organisationen.

Baggrund
Udfordringerne til de kommunale entreprenørafdelinger 
og deres medarbejdere stiger, og denne tendens forven-
tes at fortsætte fremover. Det er ikke længere tilstræk-
keligt, at man som ufaglært kan arbejde hårdt og udføre 
det arbejde, man bliver sat til. Det forventes bl.a. i dag, 
at medarbejderne ud over dette selv kan planlægge 
arbejdsugen, således at arbejdet udføres effektivt uden 
spild, at de kan dokumentere det udførte arbejdes kvali-
tet, og at de kan samarbejde både internt og eksternt.

Uddannelse er derfor et must, hvis de kommunale entre-
prenørafdelinger skal overleve.

Effekten af uddannelse forventes betydeligt større ved 
at anskue kompetenceudvikling strategisk, dvs. som et 
middel til at nå overordnede visioner og mål i organisa-
tionen. Modsat hvad der flere steder har været tilfældet 
hidtil, hvor uddannelse er sket mere tilfældigt, alt efter 
de aktuelle udbud fra skolerne og den enkelte arbejds- 
plads´ og medarbejders egne ønsker og behov.

Planlagt uddannelse vil også ud over at øge den enkeltes 
selvværd og stolthed, kunne hjælpe ved rekruttering. 
Mange af de kommunale entreprenørafdelinger står 
over for et generationsskifte i de kommende år. Mulighe-
den for en uddannelse, som der står respekt om, og som 
signalerer professionalisme og kvalitet vil være medvir-
kende til, at rekrutteringen lykkes.

Derfor har vi udviklet uddannelsen ”Driftsentreprenør”.

Uddannelse til drifts-
entreprenør
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Grundlæggende forudsætninger
Ved udarbejdelse af uddannelsen er der vist hensyn til 
flere forhold:

•  Tæt og tillidsfuldt samarbejde: Uddannelsen skal af-
spejle de kommunale entreprenørafdelingers frem-
tidige behov, hvorfor det er KEF, som sætter dagsor-
denen. Dette skal naturligvis ske i et tæt samarbejde 
med den faglige organisation 3F, så det sikres, at der 
tilbydes en uddannelse, som er attraktiv, og som der 
bliver ejerskab til.

•  Skolerne, der kan levere uddannelsen, inviteres ind 
efter behov, og det er vigtigt, at det er KEF der sam-
mensætter det overordnede indhold i uddannelsen. Af 
hensyn til sikring af en ensartet høj kvalitet og en nem 
tilgang ønsker KEF at hele administrationen og ram-
merne omkring forløbet er forankret et sted.

•  Medarbejderne har valgt et fysisk arbejde og nogle 
skal motiveres til at sidde på skolebænken i længere 
perioder. Skoleperioderne bør derfor ikke være for 
lange.

•  Entreprenørafdelingerne har travlt i sommerhalvåret 
og mindre travlt om vinteren, hvor der typisk hjemsen-
des en del medarbejdere. Det optimale vil derfor være 
skoleophold inden for perioden 1. okt. til 31. marts.

•  Entreprenørafdelingerne er presset økonomisk, og skal 
uddannelsen være for de mange, skal der være mulig- 
hed for korte skoleperioder over en længere årrække. 

•  Det er således grundliggende, at der bliver tale om en 
fleksibel og økonomisk overskuelig uddannelse.

•  Kompetencer er den enkeltes samlede mængde af 
viden, færdigheder og holdninger – dvs. fokus er ikke 
kun på faglige kompetencer, men også på almene og 
personlige (fx digitale, kommunikative kompetencer).

•  Der skal være gode muligheder for at tilpasse ud-
dannelsen, så det passer til den enkelte arbejdsplads 
og medarbejders behov. Det forventes, at leder og 
medarbejder før uddannelsen, opstiller mål og drøf-
ter relevans/motivation, og efter uddannelsen skaber 
mulighed for afprøvning og sparring ved løbende at 
være i dialog med medarbejdere både før, under og 
efter uddannelsen.

•  For at give uddannelsen den størst mulige effekt og 
for løbende at kunne forbedre uddannelsen, afsluttes 
uddannelsen med en evalueringssamtale, hvor med-
arbejderens udbytte af uddannelsen, uddannelsens 
kvalitet mv. drøftes mellem medarbejderen, skolen og 
nærmeste leder.

Herefter overrækkes et driftsentreprenør diplom til 
medarbejderen.
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Forløb af uddannelsen
Uddannelsen, der består af 3 moduler på hver 30 kur-
susdage, skal gennemføres inden for seks år. 

De 3 moduler er:
•  Basismodul, hvor de enkelte kurser er fastsat og inde-

holder læring om basale, tværfaglige og personlige 
kompetencer.

•  Valgmodul, hvor den enkelte arbejdsplads og medar-
bejderen frit kan vælge relevante kurser.

•  Specialemodul, hvor der vælges én af 5 retninger: 
Kloak, Kirkegård, Grønt anlæg og belægning, Asfalt og 
Vej. For hver gennemført kursusdag opnås ét point, og 
der kræves minimum 90 point for at gennemføre hele 
uddannelsen. Har man gennemført relevante kurser 
inden for de seneste tre år, kan man få merit (point) 
herfor. 

Under hele kursusforløbet vil nærmeste leder blive ind-
draget, og der vil være samtaler med nærmeste leder 
både før, under og efter uddannelsen.

Grundelementerne i uddannelsen er:
•  Samtale med nærmeste leder og udarbejdelse af 

skriftlig uddannelsesplan – før opstart
• Obligatorisk Basis Modul, 30 dage
•  Samtale med nærmeste leder efter gennemført 

basismodul
• Valgfags-modul, 30 dage
•  Samtale med nærmeste leder efter gennemført 

valgfagsmodul
• Obligatorisk Specialiseringsmodul, 30 dage
•  Samtale med nærmeste leder efter gennemført 

specialemodul

Forinden påbegyndelse af obligatorisk basis modul, skal 
deltagerne have opnået færdigheder i dansk på trin 2. 
Deltagerne skal endvidere være screenet for eventuel 
ordblindhed, så skolerne kan iværksætte de fornødne 
hjælpeforanstaltninger for disse deltagere, hvis der er 
behov for det. Der kan også være tale om andre forhold, 
som kan være barriere for læring: angst, fobier eller 
lignende, som der i mange tilfælde kan tages hensyn til. 

Basismodul  
30 dage

AMU MODULER

Specialemodul  
30 dage

Valgmodul  
30 dage
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Uddannelsesvilkår
KEF sikrer admi nistration, kvalitetssikring, oprettelse af et 
rejsehold og koordinering i hele landet. 

Optagelseskrav: Alle skal screenes i dansk, matematik 
og for tidligere kurser. Hvis der er behov igangsættes 
forberedende voksenuddannelse (FVU) eller ordblinde-
undervisning (OBU). Er der særlige behov for at forbedre 
dansk og matematikkundskaber, skal dette helst ske før 
opstart. Dansk på trin 2 er et krav, men der kan gives 
dispensation i særlige tilfælde.

For hver gennemført kursusdag opnås ét point. Der kræ-
ves minimum 90 point for at gennemføre hele uddannel-
sen. Har man gennemført relevante kurser inden for de 
seneste tre år, kan man få merit (point) herfor. 

Under hele kursusforløbet vil nærmeste leder blive ind-
draget, og der vil være flere samtaler med nærmeste 
leder.

Rejsehold
 
Det er vigtigt, at undervisningsformen tilpasses målgrup-
pen, som i nogle tilfælde har dårlige erfaringer med 
skolegang og teoretisk læring. Derfor har det været et 
væsentligt ønske fra KEF, at der tableres et ”rejsehold”, 
som i hele landet kan undervise på basismodulet, ud-
arbejde undervisningsmaterialer, cases og tilpasse en 
didaktik som sikrer at deltagerne:

• Lærer at lære – får lyst og mod på at lære
• Får succesoplevelser med at gå på en uddannelse
•  Når nærmeste zone for udvikling – flytter sig i den 

rigtige retning

Rejseholdet består af omhyggeligt udvalgte og trænede 
undervisere, som varetager undervisningen på uddan-
nelsens obligatoriske basismodul. Efter basismodulet 
skal deltageren i samarbejde med egen leder sammen-
sætte deres valgfagsmodul. Specialemodulet er fastlagt. 
Indholdet på valgmodulet skal aftales i samarbejde med 
egen leder og de relevante skoler.

Materialer
Der udarbejdes og skræddersys et undervisningskom-
pendium til det obligatoriske basismodul. 
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Uddannelses-bevis
Deltagerne får uddannelsesbevis efter hvert gennem-
ført AMU-mål. Efter at have opnået mindst 90 point skal 
deltageren afslutte sin uddannelse med en samtale og 
en opfølgning på udviklingsplanen. Udviklingen indgår 
sammen med den løbende vurdering af fremmøde, en-
gagement og nærmeste leders vurdering i en endelig 
vurdering.

Økonomi
Det er muligt at tilkøbe konsulentydelser, administration 
og uddannelsesplanlægning til 4.950 kr. ekskl. moms pr. 
deltager.

Der vil endvidere forekomme brugerbetaling på flere af 
AMU-målene. Typisk mellem 590 kr. og 950 kr. pr. uge 
(2018 tal)

Individuel kompetencevurdering og læse-, skrive- og 
regnekurser er der ikke brugerbetaling på, hvis det tages 
i sammenhæng med denne uddannelse.

Tidsplan
Basismodulet udbydes fra januar 2018
Der tilbydes undervisning i hele landet.

VEU 
Har du en uddannelse til og med en erhvervsuddannelse 
(faglært) eller ingen uddannelse (ufaglært) kan du søge 
løn-tabsgodtgørelse – VEU godtgørelse. Du kan også få 
befordringstilskud efter statens regler for de kilometer, 
der ligger ud over de første 24 km., samt søge udgifter til 
evt. kost og logi dækket. 

Læs mere på: www.veug.dk 

Der kan forekomme brugerbetaling på nogle af 
AMU-målene.

Der kan til noget af uddannelsen søges refusion fra f.eks. 
kompetencefonden.

Næste skridt
Tag en snak med din leder – eller klik ind på  
www.ucsyd.dk/drift, hvis du vil videre med uddannelse…

Er du blevet motiveret til at deltage, sker tilmeldingen via 
din arbejdsgiver.

http://www.veug.dk
http://www.ucsyd.dk/drift
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Indhold obligatorisk basismodul 1A
– 15 dage:
40080 – Individuel kompetencevurdering, 1. dag ud af 5 
dage
Kompetencevurderingen giver anerkendelse for delta-
gerens realkompetencer. Uddannelsesstedet udsteder 
et bevis for de anerkendte uddannelsesmål. Hvilket 
bevis afhænger af viden og færdigheder, som vurderes 
i forhold til uddannelsesmålene. Følgende beviser kan 
komme på tale:

Et uddannelsesbevis – hvis det dokumenteres, at kom-
petencerne svarer til uddannelsesmålene for en hel 
AMU-uddannelse.

Et kompetencebevis – hvis kompetencerne svarer til 
uddannelsesmålene for dele af en AMU-uddannelse. 
Det kan være dele af et fag, et helt fag eller dele af en 
uddannelse.

Beviserne kan bruges på skoler over hele landet.

44383 – Forandringsprocesser – 2 dage
Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der 
fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobva-
retagelse i faglærte og ufaglærte job.

48049 – Arbejdsmiljø 1, 2 dage
Efter uddannelsen kan deltageren medvirke aktivt til 
udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk ar-
bejdsmiljø ifm. fx APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, ar-
bejdsmiljørundering mv. og i det daglige arbejde med 
arbejdsmiljø.

42665 – Samspil og relationer, 5 dage
Deltagerne kan i deres arbejde gennem målrettet og 
udviklingsorienteret kommunikation skabe udviklende 
samspil og anerkendende relationer. De kan anvende 
hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder, så de 
kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens praksis.

40392 – Ergonomi – 2 dage
Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og 
nedslidninger i det daglige arbejde, og kan med virke 
til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejds-
pladsen.48050 – Arbejdsmiljø 2, 2 dage

48050 – Arbejdsmiljø 2, 2 dage 
Efter uddannelsen kan deltageren medvirke til at frem-
me og forebygge konkrete arbejdsmiljøproblemer på 
arbejdspladsen ved brug af udvalgte arbejdsmiljøred-
skaber og viden om konkrete arbejdsmiljøproblemers 
typiske årsager og løsninger.

40080 – Individuel kompetencevurdering, 2. dag ud af 
5 dage
Kompetencevurderingen giver anerkendelse for delta-
gerens realkompetencer. Uddannelsesstedet udsteder et 
bevis for de anerkendte uddannelsesmål. Hvilket bevis 
afhænger af viden og færdigheder, som vurderes i for-
hold til uddannelsesmålene.
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Indhold obligatorisk basismodul 1B
– 15 dage:
40080 – Individuel kompetencevurdering, 3. dag ud af 
5 dage
Kompetencevurderingen giver anerkendelse for delta-
gerens realkompetencer. Uddannelsesstedet udsteder et 
bevis for de anerkendte uddannelsesmål. Hvilket bevis 
afhænger af viden og færdigheder, som vurderes i for-
hold til uddannelsesmålene.

42834 – Anerkendende kommunikation, 3 dage 
Deltagerne opnår kommunikationsredskaber og færdig-
heder i de grundlæggende principper for anerkendende 
kommunikation. Kurset omfatter relevante værdier og 
bestemmelser i loven.

46493 – Konflikthåndtering – 3 dage
I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge 
konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sik-
kerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mel-
lem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved 
sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at 
afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige 
konflikter. Er desuden opmærksom på stresssymptomer.

45261 – Kundeservice, 3 dage
Tværgående uddannelse om kundeservice. Deltageren 
kan efter uddannelsen forstå de faktorer, der spiller en 
afgørende rolle i bestræbelserne for at yde god service. 
Deltageren lærer at være opmærksom på den mange- 
artede kundeadfærd samt er bevidst om, at hver ad- 
færd kræver sin opmærksomhed og sit serviceniveau.

46977 – Kvalitetssikring, 3 dage
Efter uddannelsen kan du anvende relevante metoder 
og redskaber i det daglige arbejde med kvalitet, så du 
løbende kan bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvik-
ling. Du lærer at blive mere bevidst om egen rolle og at 
kunne samarbejde om at vurdere forventninger og krav 
til ydelsens kvalitet.

40080 – Individuel kompetencevurdering, 4. og 5. dag 
ud af 5 dage
Der udarbejdes en uddannelsesplan, der matcher ud-
dannelsesønsker og -behov.
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Eksempel på gennemført 
uddannelse – med valgfagsmoduler 
og specialisering
Eksempel 1: Anders er fra Kolding, hvor han arbejder 
med kloakker. Han synes, at det er et spændende job, 
så han vil gerne efteruddanne sig og holde sig ajour 
på området. Han har gennemført de 30 obligatoriske 
kursusdage på basismodul 1A og 1B – og han valgte ne-
denstående kurser til sit valgfagsmodul – i alt mindst 30 
dage.

Valg: 
Indholdet i valgmodulet udvælges sammen med egen 
leder blandt alle udbudte AMU kurser (se mere på www.
ug.dk). Nedenfor er taget et udpluk af mulige valg.

47651 – Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på 
vejbane – 1 dag
Deltageren kan med indgående viden om lovgrundlag 
for vintertjeneste, organisering-, metodevalg-, og ud-
førelse af vintertjeneste, meteorologi og varslingssyste-
mer, tømidlers anvendelse og miljøbelastning, diverse 
plovtypers og saltsprederes opbygning, funktion og 
anvendelse, betjene, samt forestå avanceret af- og på-
montering af plove og spredere, læsning og rengøring af 
spredere, samt betjene styreboks til saltspreder udføre 
vintertjeneste i overensstemmelse med nyeste lovgivning 
og anbefalinger herfor.

47648 – Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/
fortov – 1 dag
Deltageren kan udføre vintertjeneste på grundlæggende 
niveau. Deltageren kan handle i forhold til kendskab til 
miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige 
typer af fejemaskiner. Deltageren kan endvidere betjene 
mindre plove og saltspredere.

43958 – Vintertjeneste – 1 dag
Deltageren kan selvstændigt varetage normalt forekom-
mende arbejdsopgaver i f.m. vintertjeneste af veje, stier 

og fortove, bl.a. handle i overensstemmelse med ret-
ningslinier for snerydning og saltspredning, anvende de 
korrekte saltspredningsmetoder, og indgå i arbejdssam-
menhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbevidst-
hed og informationssystemer indgår som en vigtig del af 
arbejdsprocessen.

47122 – Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator  
– 1 dag
Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og 
praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i stand 
til at optimere brændstofudnyttelsen, med deraf afledt 
minimering af driftsomkostninger og hensyntagen til 
miljø.

47136 – Vejen som arbejdsplads – Certifikat – 2 dage
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om af-
mærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med 
vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er 
underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt 
afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder 
og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv 
og kolleger som for andre trafikanters.

40386 – Vejledning om personlig arbejdsplanlægning  
– 2 dage
Deltageren kan efter kurset anvende og vejlede om 
brugen om virksomhedsrelevante personlige planlæg-
ningsværktøjer. Deltageren kan ud fra en vurdering af 
arbejdssituationen introducere og vejlede om effekten af 
det enkelte værktøj.

44371 – Jobrelateret brug af styresystemer på pc  
– 2 dage
Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og 
anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, 
slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt 
oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- 
og filtyper.

KLOAK

http://www.ug.dk
http://www.ug.dk
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45565 – Brug af pc på arbejdspladsen – 3 dage
Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc kob-
let på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse 
anvende installeret styresystem, anvende mus og tasta-
tur, logge på netværket, lagre og hente data fra hen-
holdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et 
installeret antivirusprogram.

47663 – Kloakering – Anvendelse og afledning af regn-
vand – 3 dage
Deltagerne i autoriserede kloakmestervirksomheder kan 
dimensionere, installere og vedligeholde anlæg til afled-
ning af regnvand samt kan foreslå og udføre anlæg til 
alternativ anvendelse af regnvand. Deltagerne kan fore-
tage myndighedsansøgning og sikre, at arbejdet udføres 
i henhold til Lov om gasinstallationer og installationer 
ifm vand og afløb inkl. lovpligtig kvalitetssikring af det 
udførte arbejde.

47744 – Kloakering – Montering af rottespærrer – 1 dag
Deltagerne kan installere, drive og vedligeholde alle fore-
komne typer af rottespærrer, der opfylder Bygningsregle-
mentets krav til præfabrikerede materialer i afløbsinstal-
lationer iht. til gældende dansk lovgivning. Uddannelsen 
opfylder uddannelseskravet om opsætning af rottespær-
rer i Miljøministeriets bekendtgørelse om forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter, med tilhørende ændringer.

47151 – Kloakering – Anvendelse af lovgrundlaget  
– 4 dage
Deltagerne kan udføre kloakering i autoriseret kloakme-
stervirksomhed efter gældende lovgivning, d.v.s. udføre 
afløbsinstallationer i jord, fra og med tilslutning til ho-
vedkloak, til og med gennembrydning i gulv, fundament 
eller ydervæg mod jord.

47148 – Kloakering – Pumpeanlæg mv. – 3 dage
Deltagerne kan, med overholdelse af normer, standar-
der, og regler for arbejdsmiljø, montere højvandslukkere 
og rottespærre i en afløbsinstallation, samt montere 
pumpeanlæg i spildevands, regnvands og drænvands-
installationer fra et og to familie huse og mindre 
industribygninger.

Dette er blot et udvalg se flere moduler på www.ug.dk 
eller www.amukurs.dk

Speciale:
Indhold i specialemodulet er fastlagt og gælder for alle 
der har valgt denne retning.

46976 – Kloakering – Udførelse af afløbsinstallationer  
– 16 dage
Deltagerne kan udføre afløbsinstallationer i jord i plast-
materialerne PVC, PP og PE, fra og med tilslutning til 
hovedkloak, til og med gennembrydning i gulv, funda-
ment eller ydervæg mod jord i henhold til gældende 
bygnings- og arbejdsmiljølovgivning.

46967 – Kloakering – Arbejdsmiljø – 2 dage
Deltagerne kan håndtere arbejdsmiljøproblemer 
og varetage opgaver i tilknytning til arbejdsmiljø-
lovens regler inden for det kloakautoriserede om-
råde ud fra eks. vejledninger og ved inddragelse af 
arbejdsmiljøorganisationen.

46969 – Kloakering – Dræning af bygværker – 1 dag
Deltagerne kan installere drænsystemer af plast indenfor 
det kloakautoriserede område ved anvendelse af gælden-
de drænnorm og tage højde for forskellige jordbunds- og 
grundvandsforhold, så fugtskader og fugtgener undgås.

46968 – Kloakering – Afløbssystemers formål og indret-
ning – 1 dag
Deltagerne kan medvirke ved udførelse af afløbsanlæg 
p.b.a. kendskab til afløbssystemers formål og indret-
ning samt kan vælge afløbssystem ud fra viden om 
bygværkers og renseanlægs indretning, anvendelse og 
rensningsprocesser.

46970 – Kloakering – Anvendelse af lægningsbestem-
melser – 2 dage
Deltagerne kan anvende gældende lægningsbestem-
melser ved udførelse af afløbsinstallationer, således at 
krav til opbygning af ledningsgrav, samt sikring af byg-
ninger og andre ledninger overholdes.

46971 – Kloakering – Beregnig af koter, fald og rumfang 
mv – 2 dage
Deltagerne kan beregne koter, fald, anlæg og rumfang 
i.f.m. planlægning og udførelse af afløbsinstallationer 
samt ledningers længde, promillefald, positive og nega-
tive koter, skråningers anlæg mv.

46973 – Kloakering – Opmåling og valg af afløbsmate-
rialer – 2 dage
Deltagerne kan på baggrund af viden om afløbsma-
terialers egenskaber og anvendelsesområder foretage 
hensigtsmæssigt valg og opmåling af materialer til 
afløbsinstallationer i jord. Ved materialevalg kan del-
tagerne tage hensyn til fysiske, kemiske, biologiske og 
termiske belastninger.

46972 – Kloakering – KS af afløbsinstallationer – 1 dag
Deltagerne kan på baggrund af viden om autorisations-
lovens krav til godkendte kvalitetsstyringssystemer og 
den særlige tilsynsordning for autoriserede virksomhe-
der udføre kvalitetssikring af afløbsinstallationer.

48220 – Afvanding – Dræn, brønde, faste ledninger  
– 3 dage
Deltagerne kan samle og nedlægge forskellige brønde, 
drænrør og faste ledninger med korrekt fald jf. anvis-
ninger på projekttegninger. Deltagerne kan vurdere, 
om jordbunden er anvendelig til den type rør, der skal 
nedlægges og kan fylde op omkring rør, brønde og faste 
ledninger og stampe fyldet, så det overholder kvalitative 
krav. Deltagerne kan overholde de skærpede sikker-
hedskrav, der stilles ved jernbanen.
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Eksempel på gennemført 
uddannelse – med valgfagsmoduler 
og specialisering
Eksempel 2: Ulla er fra Randers, hvor hun arbejder på 
kirkegård. Hun har gennemført de 30 obligatoriske 
kursusdage på basismodul 1A og 1B – og hun valgte ne-
denstående kurser på sit valgfagsmodul – i alt mindst 30 
dage. Ulla er stolt over at have modtaget et uddannel-
sesbevis efter hvert gennemført fag.

Valg: 
Indholdet i valgmodulet udvælges sammen med egen 
leder blandt alle udbudte AMU kurser (se mere på www.
ug.dk). Nedenfor er taget et udpluk af mulige valg.

47651 – Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på 
vejbane – 1 dag
Deltageren kan med indgående viden om lovgrundlag 
for vintertjeneste, organisering-, metodevalg-, og ud-
førelse af vintertjeneste, meteorologi og varslingssyste-
mer, tømidlers anvendelse og miljøbelastning, diverse 
plovtypers og saltsprederes opbygning, funktion og 
anvendelse, betjene, samt forestå avanceret af- og på-
montering af plove og spredere, læsning og rengøring af 
spredere, samt betjene styreboks til saltspreder udføre 
vintertjeneste i overensstemmelse med nyeste lovgivning 
og anbefalinger herfor.

47648 – Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/
fortov – 1 dag
Deltageren kan udføre vintertjeneste på grundlæggende 
niveau. Deltageren kan handle i forhold til kendskab til 
miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige 
typer af fejemaskiner. Deltageren kan endvidere betjene 
mindre plove og saltspredere.

43958 – Vintertjeneste – 1 dag
Deltageren kan selvstændigt varetage normalt fore-
kommende arbejdsopgaver i f.m. vintertjeneste af veje, 
stier og fortove, bl.a. handle i overensstemmelse med 
retningslinier for snerydning og saltspredning, an-
vende de korrekte saltspredningsmetoder, og indgå i 

arbejdssammenhænge inden for vintertjenesten, hvor 
miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en 
vigtig del af arbejdsprocessen.

47122 – Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator  
– 1 dag
Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og 
praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i stand til 
at optimere brændstofudnyttelsen, med deraf afledt mi-
nimering af driftsomkostninger og hensyntagen til miljø.

47136 – Vejen som arbejdsplads – Certifikat – 2 dage
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om af-
mærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med 
vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er 
underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt 
afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder 
og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv 
og kolleger som for andre trafikanters.

40386 – Vejledning om personlig arbejdsplanlægning – 
2 dage
Deltageren kan efter kurset anvende og vejlede om 
brugen om virksomhedsrelevante personlige planlæg-
ningsværktøjer. Deltageren kan ud fra en vurdering af 
arbejdssituationen introducere og vejlede om effekten af 
det enkelte værktøj.

44371 – Jobrelateret brug af styresystemer på pc  
– 2 dage
Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og 
anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, 
slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt 
oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- 
og filtyper.

45565 – Brug af pc på arbejdspladsen – 3 dage
Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc kob-
let på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse 
anvende installeret styresystem, anvende mus og tasta-
tur, logge på netværket, lagre og hente data fra hen-
holdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et 
installeret antivirusprogram.

KIRKEGÅRD
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47098, Kirkegårde, natur på kirkegården – 3 dage
Ud fra kendskab til dyr og insekters naturlige livsmiljøer 
kan deltagerne bevare og etablere naturmiljøer på kir-
kegården, som sikrer dyr og insekters eksistens. Delta-
gerne kan endvidere indtænke dyr og insekters livsmil-
jøer ved renoveringsopgaver og nyanlæg. 

47099 – Kirkegårde, græsplæner – 3 dage
Deltageren kan pleje græsarealer på kirkegårde og 
foreslå evt. tiltag til forbedring af græsarealet, samt ud-
tage jordprøver og fortolke gødningsanalyser. Deltage-
ren kan udføre forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, 
sygdomme og skadedyr i græsarealer, ud fra kendskab 
til de mest almindeligt forekommende ukrudtsarter, ska-
dedyr og sygdomme i græsarealer.

47697 – Kirkegårdens planter – 2 dage
Deltageren kan beskære, pleje og vedligeholde en af 
nedenstående plantegrupper ud fra kendskab/indsigt i 
planternes egenskaber og vækstkrav på kirkegårdsan-
læg. Uddannelsen kan gennemføres med nedenstående 
planter: Stedsegrønne planter, stauder og udplantnings-
planter, løvfældende planter, surbundsplanter, hække 
eller bunddækkeplanter.

46661 – Ukrudtsbekæmpelse uden kemi – 5 dage
Deltagerne kan udføre og vælge ukrudtbekæmpelses-
metode og plejeløsninger uden brug af kemi, samt ud-
føre ukrudtsforebyggende løsninger, ud fra identifikation 
af forskellige ukrudtsplanters vokse- og formeringsmå-
de, herunder ukrudtsbestand og type. Deltagerne kan 
fastlægge hyppighed for arbejdets udførsel i forhold til 
problemløsning og forebyggelse.

Dette er blot et udvalg se flere moduler på www.ug.dk 
eller www.amukurs.dk

Speciale:
Indhold i specialemodulet er fastlagt og gælder for alle 
der har valgt denne retning.

40763, Pleje og pasning af kirkegårdens arealer, 5 dage
I uddannelsen arbejder deltagerne med at udføre pleje 
og vedligeholdelse af bede, græsarealer, gange, træer 
og buske på et kirkegårdsanlæg og udarbejde en enkel 
plejeplan.

48064 – Kirkefunktionærens møde med mennesker i 
sorg/krise – 3 dage
Efter uddannelsen kan deltageren i forbindelse med 
begravelser, gudstjenester, gravstedsbesøg og øvrige 
arbejdssituationer i kirken og på kirkegården håndtere 
mødet med mennesker i sorg og krise professionelt og 
kan henvise til præstens rolle som sjælesørger.

47223 – Kirkegården, driftseftersyn af maskiner mm. 
– 5 dage
Deltageren kan foretage løbende elektronisk registrering 
af maskiner, samt forestå serviceeftersyn, sikkerheds-
check og praktisk eftersyn af tekniske hjælpemidler, som 
benyttes på kirkegårdene. Deltageren har kendskab til 
sikkerhedsregler for maskinbetjening iht. gældende lov-
givning og kan udbedre mindre fejl på maskinerne, samt 
fortage mindre reparationer.

47882 – Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje – 15 dage
Deltageren kan planlægge og udføre almindelige 
forekommende opgaver i forbindelse med etablering 
og pleje af anlæg på kirkegårde ved hjælp af de mest 
almindelige forekommende værktøjer og maskiner. Del-
tageren kan udarbejde forslag, herunder skitsere op-
læg til udførelse af ændringer i bestående anlæg med 
gravsteder, samt gøre brug af en enkel plejeplan for et 
kirkegårdsområde.

40762 – Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø 
– 3 dage
I uddannelsen arbejder deltagerne med at forestå råd-
givning og servicering af kirkegårdens brugere, herun-
der orientere om mulige ekstra ydelser på det enkelte 
gravsted, udsmykning mm.
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Eksempel på gennemført 
uddannelse – med valgfagsmoduler 
og specialisering
Eksempel 3: Bente er fra Tønder, hvor hun arbejder på 
med grønt anlæg og belægning. Hun har gennemført de 
30 obligatoriske kursusdage på basismodul 1A og 1B – og 
hun valgte neden stående kurser på sit valgfagsmodul 
– i alt mindst 30 dage. Bente er stolt over at have startet 
på en spændende uddannelse.

Valg: 
Indholdet i valgmodulet udvælges sammen med egen 
leder blandt alle udbudte AMU kurser (se mere på www.
ug.dk). Nedenfor er taget et udpluk af mulige valg.

47651 – Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på 
vejbane – 1 dag
Deltageren kan med indgående viden om lovgrundlag for 
vintertjeneste, organisering-, metodevalg-, og udførelse 
af vintertjeneste, meteorologi og varslingssystemer, tømid-
lers anvendelse og miljøbelastning, diverse plovtypers og 
saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse, betjene, 
samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og 
spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene 
styreboks til saltspreder udføre vintertjeneste i overens-
stemmelse med nyeste lovgivning og anbefalinger herfor.

47648 – Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/
fortov – 1 dag
Deltageren kan udføre vintertjeneste på grundlæggende 
niveau. Deltageren kan handle i forhold til kendskab til 
miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige 
typer af fejemaskiner. Deltageren kan endvidere betjene 
mindre plove og saltspredere.

43958 – Vintertjeneste – 1 dag
Deltageren kan selvstændigt varetage normalt forekom-
mende arbejdsopgaver i f.m. vintertjeneste af veje, stier 
og fortove, bl.a. handle i overensstemmelse med ret-
ningslinier for snerydning og saltspredning, anvende de 

korrekte saltspredningsmetoder, og indgå i arbejdssam-
menhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbevidst-
hed og informationssystemer indgår som en vigtig del af 
arbejdsprocessen.

47122 – Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator  
– 1 dag
Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og 
praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i stand til 
at optimere brændstofudnyttelsen, med deraf afledt mi-
nimering af driftsomkostninger og hensyntagen til miljø.

47136 – Vejen som arbejdsplads – Certifikat – 2 dage
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om af-
mærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med 
vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er 
underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt 
afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder 
og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv 
og kolleger som for andre trafikanters.

40386 – Vejledning om personlig arbejdsplanlægning  
– 2 dage
Deltageren kan efter kurset anvende og vejlede om 
brugen om virksomhedsrelevante personlige planlæg-
ningsværktøjer. Deltageren kan ud fra en vurdering af 
arbejdssituationen introducere og vejlede om effekten af 
det enkelte værktøj.

44371 – Jobrelateret brug af styresystemer på pc  
– 2 dage
Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og 
anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, 
slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt 
oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- 
og filtyper.

45565 – Brug af pc på arbejdspladsen – 3 dage
Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc 
koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbin-
delse anvende installeret styresystem, anvende mus og 

GRØNT ANLÆG OG 
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tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra 
henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende 
et installeret antivirusprogram.

47750 – Medarbejderinvolvering i ledelse – 3 dage
Efter uddannelsen kan deltageren igangsætte forandrings- 
og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes 
motivation, effektivitet og tilfredshed. Deltageren er bevidst 
om sin egen rolle i en forandrings- og udviklingsproces.

40185 – Etablering af indkørsler i belægningssten og 
flise – 5 dage
I uddannelsen arbejder deltagerne med at projektere og 
udføre befæstigelser i indkørsler med belægningssten 
og fliser.

44663 – Tilstandsbaseret vedligehold automatiske ma-
skiner – 5 dage
Deltageren kan udvælge og anvende udstyr for til-
standsbaseret vedligehold. Deltageren kan planlægge 
laseropretning på maskiner og termografi på el-tavler 
og kan korrekt udvælge og anvende kontroludstyr til el-
udstyr på maskinanlæg, højspændingstester, RLC meter 
og lavohms ohmmeter. Deltageren kender til samspillet 
mellem renhold og vedligehold.

44494 – Betjening af teleskoplæssere med mandskabs-
kurv – 2 dage
Deltagerne kan betjene mandskabskurve i forbindelse 
med udførelse af arbejdsopgaver inden for bygge- og 
anlægsområdet som maskinfører på teleskoplæssere.

Dette er blot et udvalg se flere moduler på www.ug.dk 
eller www.amukurs.dk

Speciale:
Indhold i specialemodulet er fastlagt og gælder for alle 
der har valgt denne retning.

47803 – Grundlæggende anlægsteknik – 15 dage
Deltageren kan udføre afsætning, linjenivellement, ar-
bejdsplanlægning og arbejdstegninger, samt arbejds-
skitser, udføre og kvalitetssikre anlægsgartneropgaver 
i betonvarer hvori, der indgår belægninger, kantsten, 
terræntrapper og terrænmure i rette linjer i henhold til 
de til enhver tid gældende normer for det pågældende 
arbejde samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø.

47884 – Grønne anlæg, renhold inventar, rastepladser 
ol. – 2 dage
Deltagerne kan foretage renhold, tilsyn og afrap-
portering vedr. anlæg som betjener publikum på ra-
stepladser langs veje, i skove og på andre tilsvarende 
anlæg. Deltagerne kan foretage renhold og service på 
grill- og bålpladser, affaldsstativer, drikkevandsstan-
dere, hundetoilet, samt lign. anlæg, herunder foretage 
renhold i en diameter af 5 meter rundt om de pågæl-
dende elementer. Deltageren har kendskab til korrekt 
affaldshåndtering.

42844 – Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver  
– 10 dage
Deltageren kan planlægge og gennemføre forekom-
mende pleje- og vedligeholdelsesopgaver i definerede 
grønne anlæg, samt opnår kendskab til opmåling af 
grønne anlæg, ressource-beregning af mandskabstimer, 
materialer og maskinforbrug.

47736 – Vedligeholdelse af ”grønne” maskiner – 5 dage
Deltagerne kan foretage den daglige og løbende vedli-
geholdelse på de angivne maskiner samt anvende disse 
ved udførelse af etablering og vedligeholdelse af grønne 
områder. Deltagerne kan inddrage kvalitetssikring, sik-
kerhed, arbejdsmiljø som en naturlig del af arbejdet og 
anvende en arbejdscyklus, der er økonomisk optimal.
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Eksempel på gennemført 
uddannelse – med valgfagsmoduler 
og specialisering
Eksempel 4: Ole er fra Viborg, hvor han arbejder med 
asfalt. Han har gennemført de 30 obligatoriske kursus-
dage på basismodul 1A og 1B – og han valgte nedenstå-
ende kurser på sit valgfagsmodul – i alt mindst 30 dage. 
Ole er stolt over at have modtaget et uddannelsesbevis 
efter hvert gennemført fag og at mærke en udvikling, 
faglig som personligt.

Valg: 
Indholdet i valgmodulet udvælges sammen med egen 
leder blandt alle udbudte AMU kurser (se mere på www.
ug.dk). Nedenfor er taget et udpluk af mulige valg.

47651 – Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på 
vejbane – 1 dag
Deltageren kan med indgående viden om lovgrundlag for 
vintertjeneste, organisering-, metodevalg-, og udførelse 
af vintertjeneste, meteorologi og varslingssystemer, tømid-
lers anvendelse og miljøbelastning, diverse plovtypers og 
saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse, betjene, 
samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og 
spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene 
styreboks til saltspreder udføre vintertjeneste i overens-
stemmelse med nyeste lovgivning og anbefalinger herfor.

47648 – Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/
fortov – 1 dag
Deltageren kan udføre vintertjeneste på grundlæggende 
niveau. Deltageren kan handle i forhold til kendskab til 
miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige 
typer af fejemaskiner. Deltageren kan endvidere betjene 
mindre plove og saltspredere.

43958 – Vintertjeneste – 1 dag
Deltageren kan selvstændigt varetage normalt fore-
kommende arbejdsopgaver i f.m. vintertjeneste af veje, 
stier og fortove, bl.a. handle i overensstemmelse med 

retningslinier for snerydning og saltspredning, anvende 
de korrekte saltspredningsmetoder, og indgå i arbejds-
sammenhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbe-
vidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig 
del af arbejdsprocessen.

47122 – Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator  
– 1 dag
Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og 
praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i stand 
til at optimere brændstofudnyttelsen, med deraf afledt 
minimering af driftsomkostninger og hensyntagen til 
miljø.

47136 – Vejen som arbejdsplads – Certifikat – 2 dage
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om af-
mærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med 
vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er 
underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt 
afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder 
og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv 
og kolleger som for andre trafikanters.

40386 – Vejledning om personlig arbejdsplanlægning  
– 2 dage
Deltageren kan efter kurset anvende og vejlede om 
brugen om virksomhedsrelevante personlige planlæg-
ningsværktøjer. Deltageren kan ud fra en vurdering af 
arbejdssituationen introducere og vejlede om effekten af 
det enkelte værktøj.

44371 – Jobrelateret brug af styresystemer på pc – 2 
dage
Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og 
anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, 
slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt 
oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- 
og filtyper.

45565 – Brug af pc på arbejdspladsen – 3 dage
Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc 
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koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbin-
delse anvende installeret styresystem, anvende mus og 
tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra 
henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende 
et installeret antivirusprogram.

44428 – Vejasfaltarbejde – produktion af vejasfalt  
– 5 dage
Deltagerne kan udføre de forskellige arbejdsfunktioner i 
forbindelse med produktion af vejasfalt, hvilket indebæ-
rer at de kan håndtere råvarer og færdigvarer i forbin-
delse med produktionen af vejasfalt.

44426 – Vejasfaltarbejde – Opbyg. og betj. af asfaltud-
læg – 5 dage
Deltagerne kan udføre de almindeligt forekommende 
arbejdsfunktioner ved maskinudlægning af bære- og 
slidlag i asfalt, således at krav til jævnhed, fald og andre 
kvalitetskrav er opfyldt samt i forbindelse med kontrol af 
komprimering og herunder analysekontrol af udtagne 
prøver.

44425 – Vejasfaltarbejde – Mask.udlæg. af bære- og 
slidlag – 5 dage
Deltagerne kan udføre udlægning af bære- og slidlag i 
asfalt med forskellige maskintyper og med anvendelse 
af forskellige former for automatik, herunder lasersty-
ring, således at krav til lagtykkelse, komprimeringsgrad 
og jævnhed er opfyldt.

47183 – Vejasfalt – Varetagelse af Sundhed og Sikker-
hed – 5 dage
Uddannelsen opfylder uddannelseskravet vedr. sundhed 
og sikkerhed ved arbejde med asfaltmaterialer i henhold 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.1088 af 28. november 
2011.

Dette er blot et udvalg se flere moduler på www.ug.dk 
eller www.amukurs.dk

Speciale:
Indhold i specialemodulet er fastlagt og gælder for alle 
der har valgt denne retning.

45744, Asfaltlapning, 5 dage
Deltagerne kan udføre småreparationer af almindeligt 
forekommende skader i asfaltbelægninger på lande- og 
kommuneveje korrekt.

44423, Vejasfaltarbejde – Fræsning i vejasfaltbelæg-
ninger, 5 dage
Deltagerne kan udføre de almindeligt forekommende 
fræsningsopgaver med forskelligt udstyr og i forskellige 
vejbelægningstyper og kan anvende sikkerheds- og ar-
bejdsmiljøforskrifter i forbindelse dette arbejde.

44422, Vejasfaltarbejde – Fejning og klæbning, 5 dage
Deltagerne kan udføre udlægning af klæbemidler på 
asfaltbærelag samt støvbindemidler på stabilt gruslag 
og kan til dette brug udarbejde en sprøjteplan med ar-
bejdstryk, hastighed og dysestørrelse til brug ved vejas-
faltarbejde samt udføre opgaver med rengøring -herun-
der fejning af underlag.

44335, Vejasfaltarbejde – Materialer og maskinudlæg-
ning, 10 dage
Deltagerne kan udføre de almindeligt forekommende 
opgaver i forbindelse med maskinudlægning af bære- 
og slidlag i asfalt, så krav til jævnhed, fald og andre 
kvalitetskrav er opfyldt og kan udføre kontrol af en ud-
lagt vejasfaltbelægning (komprimeringskontrol).

44430 – Vejasfaltarbejde – Pasning og vedligehold af 
mask.- 5 dage
Deltagerne kan udføre den grundlæggende pasning og 
vedligeholdelse af de almindeligt forekommende ty-
per af feje- og sprøjtetraktorer, vejasfaltudlæggere og 
vejtromler.

http://www.ug.dk
http://www.amukurs.dk
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Eksempel på gennemført 
uddannelse – med valgfagsmoduler 
og specialisering
Eksempel 5: Peter er fra København hvor han arbejder 
i vejafdelingen. Han har gennemført de 30 obligatori-
ske kursusdage på basismodul 1A og 1B – og han valgte 
nedenstående kurser på sit valgfagsmodul – i alt mindst 
30 dage. Peter vil gerne udvikle sig, så han er glad for at 
uddanne sig løbende.

Valg: 
Indholdet i valgmodulet udvælges sammen med egen 
leder blandt alle udbudte AMU kurser (se mere på www.
ug.dk). Nedenfor er taget et udpluk af mulige valg.

47651 – Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på 
vejbane – 1 dag
Deltageren kan med indgående viden om lovgrundlag for 
vintertjeneste, organisering-, metodevalg-, og udførelse 
af vintertjeneste, meteorologi og varslingssystemer, tømid-
lers anvendelse og miljøbelastning, diverse plovtypers og 
saltsprederes opbygning, funktion og anvendelse, betjene, 
samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og 
spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene 
styreboks til saltspreder udføre vintertjeneste i overens-
stemmelse med nyeste lovgivning og anbefalinger herfor.

47648 – Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/
fortov – 1 dag
Deltageren kan udføre vintertjeneste på grundlæggende 
niveau. Deltageren kan handle i forhold til kendskab til 
miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige 
typer af fejemaskiner. Deltageren kan endvidere betjene 
mindre plove og saltspredere.

43958 – Vintertjeneste – 1 dag
Deltageren kan selvstændigt varetage normalt forekom-
mende arbejdsopgaver i f.m. vintertjeneste af veje, stier 
og fortove, bl.a. handle i overensstemmelse med ret-
ningslinier for snerydning og saltspredning, anvende de 

korrekte saltspredningsmetoder, og indgå i arbejdssam-
menhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbevidst-
hed og informationssystemer indgår som en vigtig del af 
arbejdsprocessen.

47122 – Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator  
– 1 dag
Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og 
praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i stand til 
at optimere brændstofudnyttelsen, med deraf afledt mi-
nimering af driftsomkostninger og hensyntagen til miljø.

47136 – Vejen som arbejdsplads – Certifikat – 2 dage
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om af-
mærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med 
vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er 
underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt 
afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder 
og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv 
og kolleger som for andre trafikanters.

40386 – Vejledning om personlig arbejdsplanlægning – 
2 dage
Deltageren kan efter kurset anvende og vejlede om 
brugen om virksomhedsrelevante personlige planlæg-
ningsværktøjer. Deltageren kan ud fra en vurdering af 
arbejdssituationen introducere og vejlede om effekten af 
det enkelte værktøj.

44371 – Jobrelateret brug af styresystemer på pc  
– 2 dage
Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og 
anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, 
slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt 
oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- 
og filtyper.

45565 – Brug af pc på arbejdspladsen – 3 dage
Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc 
koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbin-
delse anvende installeret styresystem, anvende mus og 
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tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra 
henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende 
et installeret antivirusprogram.

47370 – Praktisk kvalitetssikring af entreprenørarbejde 
– 10 dage
Deltagerne kan ud fra en konkret entreprenørprojektbe-
skrivelse beregne materiale- og tidsforbrug, vælge entre-
prenørmateriel, prissætte opgaven og udarbejde arbejds- 
og sikkerhedsbeskrivelse. Desuden kan deltagerne udføre 
de udarbejdede beskrivelser praktisk med anvendelse 
af avanceret maskinstyring i henhold til gældende regler 
og i henhold til de særlige betingelser, der måtte fremgå 
af det enkelte projekt. Endelig kan deltagerne betjene de 
anvendte maskiner miljø-, arbejdsmiljø- og sikkerheds-
mæssigt forsvarligt samtidig med, at der holdes fokus på 
opretholdelse af høj kvalitet i det udførte arbejde.

45737 – Kabelarbejde – tegningslæsning og kabelsøg-
ning – 3 dage
Deltagerne kan anvende tegningsmateriale med tilhø-
rende beskrivelser inden for kabel og ledningsområdet 
samt lokalisere alle former for forsyningsledninger.

48220 – Afvanding – Dræn, brønde, faste ledninger  
– 3 dage
Deltagerne kan samle og nedlægge forskellige brønde, 
drænrør og faste ledninger med korrekt fald jf. anvis-
ninger på projekttegninger. Deltagerne kan vurdere, 
om jordbunden er anvendelig til den type rør, der skal 
nedlægges og kan fylde op omkring rør, brønde og faste 
ledninger og stampe fyldet, så det overholder kvalitative 
krav. Deltagerne kan overholde de skærpede sikker-
hedskrav, der stilles ved jernbanen.

45736 – Kabelarbejde – planlægning og samarbejde – 
3 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstart af kabel- og 
ledningsarbejder, omfattende deltagelse i projektgen-
nemgang med henblik på at identificere og planlægge 
håndteringen af opgavens logistik, tidsplanlægning og 
rollefordeling.

Dette er blot et udvalg se flere moduler på www.ug.dk 
eller www.amukurs.dk

Speciale:
Indhold i specialemodulet er fastlagt og gælder for alle 
der har valgt denne retning.

44501 – Pasning og vedligeholdelse af entreprenørma-
skiner – 3 dage
Deltagerne kan ud fra kendskab til maskinernes opbyg-
ning og virke foretage daglige og periodiske eftersyn af 
entreprenørmaskiner i forbindelse med deres arbejds-
opgaver som maskinfører.

40562 – Graveskader – Forebyggelse – 3 dage
Deltagerne kan indhente nødvendige oplysninger om 
kabel- og ledningsføringer og lokalisere alle former for 
forsynings-/afløbsledninger. Deltagerne kan medvirke 

til forebyggelse af graveskader ved at anvende visuelle 
indikatorer på arbejdsstedet. Deltagerne kan udføre 
gravearbejde uden at beskadige ledningsnet.

43718 – Kabelarbejde – retablering af belægninger  
– 5 dage
Deltagerne kan udføre retablering efter ledningsgrave i 
vej-, sti- og fortovsarealer, således at de stillede kvali-
tetskrav til belægningens retablering er opfyldt.

40386 – Vejledning om personlig arbejdsplanlægning  
– 2 dage
Deltageren kan efter kurset anvende og vejlede om 
brugen om virksomhedsrelevante personlige planlæg-
ningsværktøjer. Deltageren kan ud fra en vurdering af 
arbejdssituationen introducere og vejlede om effekten af 
det enkelte værktøj.

45774 – Asfaltlapning – 5 dage
Deltagerne kan udføre småreparationer af almindeligt 
forekommende skader i asfaltbelægninger på lande- og 
kommuneveje korrekt.

47884 – Grønne anlæg, renhold inventar, rastepladser 
ol. – 2 dage
Deltagerne kan foretage renhold, tilsyn og afrap-
portering vedr. anlæg som betjener publikum på ra-
stepladser langs veje, i skove og på andre tilsvarende 
anlæg. Deltagerne kan foretage renhold og service på 
grill- og bålpladser, affaldsstativer, drikkevandsstan-
dere, hundetoilet, samt lign. anlæg, herunder foretage 
renhold i en diameter af 5 meter rundt om de pågæl-
dende elementer. Deltageren har kendskab til korrekt 
affaldshåndtering.

40185 - Etablering af indkørsler i belægningssten og 
flise – 5 dage
I uddannelsen arbejder deltagerne med at projektere og 
udføre befæstigelser i indkørsler med belægningssten 
og fliser.

Vi arbejder på at få et skiltekursus på 5 dage op og stå. 
Dette kursus vil blandt andet indeholde:

•  Vejregler, paragraffer og 
vejafmærkningsbekendtgørelse

• Opsætning i praksis, afstande, eksisterende forhold
•  Kritisk tilgang til hvordan trafikanter oplever den per-

manente skiltning
• Færdselstavler, kørebaneafmærkning mv.

http://www.ug.dk
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Deltagerne bag uddannelse til 
driftsentreprenør
KEF: Kommunalt Entreprenør Forum (KEF) er en upolitisk 
forening for kommunale entreprenører stiftet den 25. 
maj 2004. Foreningen er landsdækkende, med aktuelt 
mere end 300 personlige medlemmer fra 71 danske 
kommuner. Foreningen har følgende formål: Vi synlig- 
gør de kommunale entreprenørers kompetencer. Vi giver 
sparring, yder bistand og skaber videndeling blandt vo- 
re medlemmer. Se mere på www.kef.nu.

3F: 3F er en troværdig og respekteret samarbejdspart-
ner, som man ikke kan komme uden om. 3F leverer løs-
ninger med udgangspunkt i medlemmernes hverdag, 
veldokumenteret viden og en grundlæggende tro på 
social retfærdighed som bærende element i det danske 
samfund. 3F tager ansvar for udviklingen på det danske 
arbejdsmarked via aftaler med arbejdsgiverne og i dia- 
log med de politiske partier. Se mere på www.3f.dk.

AMU vest: AMU Vest tilbyder både erhvervsuddannelser 
(EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). AMU-Vest 
er Vestjyllands førende center for voksen- og efterud-
dannelse, og har som en af sine vigtigste opgaver at 
sikre en bred vifte af uddannelsestilbud tilpasset det 
lokale erhvervsliv. Se mere på www.amu-vest.dk.

UC SYD: UC SYD udbyder arbejdsmarkedsuddannelser 
(AMU). Arbejdsmarkedsuddannelserne er korterevaren-
de uddannelser, som giver landsdækkende kompetence. 
Formålet er at imødekomme ufaglærtes og faglærtes 
behov for erhvervsrettet voksenuddannelse og efterud-
dannelse. UC Syd er en videns institution, der kobler 
forskning og uddannelse med samfundets aktuelle be-
hov. Se mere på www.ucsyd.dk.
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