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CSH/HKA 

Fælles arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for 

Industriens Uddannelser  

Den fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse beskriver tendenser, projekter 

og initiativer, som går på tværs af efteruddannelsesudvalgene på industriens 

område, dvs. Industriens Fællesudvalg (IF), Metalindustriens 

Uddannelsesudvalg (MI) samt IF & MI Svejsning og fyringsteknik. Den 

fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og de branchespecifikke 

arbejdsmarkedspolitiske redegørelser supplerer hinanden.  

Den fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse beskriver bl.a. følgende temaer: 

 Den generelle udvikling på industriens område

 Kursusrevisionen i AMU

 Digitalisering

 Hyperfleksibel automation, robotter og 3D print

 Den generelle udvikling på industriens område 1.

Generelt har danske eksportvirksomheder lidt et tab af markedsandele igennem 

2017 og 2018. Dansk vareeksport udvikler sig svagere end eurolandenes 

vareeksport. Kun eksporten af medicin og kemi har haft en fremgang i første 

kvartal af 2018. En del af tilbagegangen i eksporten kan forklares med 

priseffekter som følge af en stærkere krone i forhold til mange udenlandske 

valutaer, men den forklarer ikke hele tilbagegangen. Det vurderes, at der er 

behov for en øget investering i maskiner, robotter og andet udstyr pr. 

medarbejder i den danske industri, da mængden af kapital pr. medarbejder i 

dag ligger under den historiske trend. Dette peger på, at graden af 

automatisering og digitalisering i danske industrivirksomheder må forventes at 

stige i de kommende år1. Endvidere er det observationen, at den stigende 

teknologintensivitet i mange af de brancher, som Industriens Uddannelser 

dækker, stiller større og større krav til både sikkerhed, miljø og tekniske 

færdigheder.  

1
DI Analyse: ”Skuffende eksport tager toppen af væksten”, Maj 2018 

Tilbage til indholdsfortegnelsen
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1.1. Kursusrevisionen i AMU 

En af kerneopgaverne for Industriens Uddannelser er at udvikle 

arbejdsmarkedsuddannelser, som dækker branchens behov samt at 

vedligeholde og målrette de omkring 900 arbejdsmarkedsuddannelser, så de 

modsvarer fremtidens krav.  

 

Regeringen, LO og DA har indgået en trepartsaftale omkring VEU-området. Som 

følge heraf har Industriens Uddannelser i hele 2018 arbejdet meget målrettet 

med revision af AMU-kurser. Kursusrevisionen blev indledt med at analysere 

forskellige karakteristika ved den nuværende AMU-portefølje. Analysen var 

første skridt i revisionen og tog udgangspunkt i at belyse centrale træk og 

udviklingstendenser i porteføljen. Analysen har dannet udgangspunkt for de 

efterfølgende vurderinger af, hvad der skal ske, både med enkelte kurser og 

med porteføljen som helhed. Dette har resulteret i, at en række kurser skal 

revideres, mens andre flyttes i arkiv. Desuden er der kurser, der skal 

nedlægges.  

 

Industriens Uddannelser arbejder dedikeret med revisionsopgaven i tæt samspil 

med aftagere og skoler. Vi ønsker helt i tråd med det overordnede formål med 

revisionen at opnå et mere overskueligt AMU-system gennem færre og bredere 

kurser med forventet større aktivitet. På den måde sikrer vi fortsat udvikling af 

nye samt vedligeholdelse af de eksisterende kompetencer for industriens 

medarbejdere.    

 

Industriens Uddannelser arbejder fortsat på revisionsopgaven, herunder 

udvikling af prøver. I forbindelse hermed har Industriens Uddannelser i de 

seneste måneder igangsat en række tiltag, der understøtter og sikrer udvikling 

af prøver. Tiltagene har både fokus på at sætte ramme og retning for arbejdet 

med prøver fremadrettet og på udviklingen af konkrete prøver på konkrete AMU-

mål. Anvendelse af prøver skal styrke kvaliteten, validiteten og overførbarheden 

i voksen- og efteruddannelsestilbuddene.  

 

Industriens Uddannelser er i forbindelse med det aktuelle revisions- og 

udviklingsarbejde i forhold til AMU-kurserne meget opmærksomme på, 

hvorledes det sikres, at de nuværende AMU-faglærere er klædt på i forhold til at 

løfte opgaven med at undervise og teste i de reviderede AMU-kurser og 

anvendelse af prøver.  
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1.2. Digitalisering 

Undersøgelsen ”Digitalisering i industrien”, som blev gennemført af Industriens 

Uddannelser i 2017, viser, at over halvdelen af de adspurgte 

produktionsvirksomheder har udbredt digitalisering/automatisering i deres 

produktion. I alt 141 produktionsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen.  

Det fremgår af samme undersøgelse, at virksomhederne oplever, at udviklingen 

i retning af digitalisering sker gradvist, hvilket stiller krav til den løbende 

kompetenceudvikling af medarbejdere, i takt med at nye, digitale løsninger 

sættes i drift.  

Generelt betyder digitaliseringen, at der stilles stigende krav til det 

grundlæggende it-kendskab blandt medarbejdere i alle dele af produktionen. 

Digitaliseringen går også ofte hånd i hånd med ændret organisering og nyt 

indhold i arbejdsfunktioner, øget jobrotation mv. Dette øger generelt kravene til, 

at de faglærte og ufaglærte medarbejdere kan være omstillingsparate, fleksible 

og agile. Størstedelen af de interviewede operatører oplever, at digitalisering og 

automatisering har skabt bedre arbejdsprocesser, bedre fysiske arbejdsforhold 

og bedre muligheder for opkvalificering og udvikling.  

I undersøgelsen angiver virksomhederne følgende teknisk-faglige 

kompetencebehov i forhold til arbejdet med digitalisering i produktionen: 

 Dataanvendelse og analyse

 Digital måleteknik

 Engelsk

 Robotkendskab

 Tegningsforståelse og anvendelse af digitale tegninger

 Programmeringsforståelse

 Viden om arbejdet og værdikædeforståelse

Det fremgår af samme analyse, at virksomhederne ser, at digitaliseringen 

skaber øget behov for, at følgende personlige kompetencer er til stede blandt 

medarbejderne i produktionen:  

 Evne til at arbejde struktureret og bevare overblik

 Selvstændighed og initiativrighed

 Detaljeorientering

 Fleksibilitet og omstillingsparathed

 Samarbejdsorientering, evne til at være holdspiller
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Konklusionen i rapporten er, at digitalisering er mere end et kursus. Det skal i 

højere grad være en del af mindsettet i alle AMU kurser og forløb. Lige såvel 

som det er vigtigt, at virksomhedens ledelse har fokus på at implementere et 

digitalt mindset og kultur2.  

 

1.3. Hyperfleksibel automation, robotter og 3D print 

Industriens Uddannelser har gennemført en analyse omkring betydningen af 3D 

print og hyperfleksibel automation for IU-målgruppens fremtidige AMU-behov3. 

Analysen viser, at implementeringen af de nye teknologier som knytter sig til 

industri 4.0 går langsommere end antaget og, at der mangler kvalificeret 

arbejdskraft. I analysen fremhæves det, at der bl.a. mangler kvalificeret 

arbejdskraft inden for robotter i geografiske delarbejdsmarkeder som Midt- og 

Vestjylland.  

 

Samlet set viser analysen, at der er løbende behov for en opkvalificering af 

mange af de beskæftigede i fremstillingsindustrien, så de matcher de fremtidige 

kompetencekrav, der udspringer af implementeringen af hyperfleksibel 

automation, robotter og 3D print:  

 Optimering af oppetid på automatiske anlæg 

 Fejlfinding, -retning og –analyse 

 Kalibrering af eksisterende anlæg til ændrede/nye vilkår 

 Mindset og awareness for automatisering 

 Datahåndtering 

 Planlægning 

 Betjening, optimering, modellering og programmering 

 Vidensoverørsel, instruktion og træning 

 Drift og vedligehold af robotter og 3D printere 

 Opbygning og udvikling af nye automatiseringsløsninger 

 

Flere industrivirksomheder er begyndt at bruge kollaborative robotter i 

produktionen. En kollaborativ robot er en robot, der er konstrueret til direkte 

interaktion med et menneske inden for et defineret kollaborativt arbejdsområde. 

 

De kollaborative robotter har gjort det muligt at automatisere nogle opgaver og 

små produktserier, som før blev håndteret manuelt. Men samtidig hermed har 

                                                
2
Industriens Uddannelser (2017): ”Digitalisering i industrien” 

3
 Industriens Uddannelser (2018): Betydning af 3D print og hyperfleksibel automation for 

IU-målgruppens AMU-behov 
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de nye, samarbejdende robotter givet nye opgaver i forhold til 

sikkerhedsarbejdet i de enkelte virksomheder, da kollaborative robotter skal 

tænkes ind i de øvrige sikkerhedsprocedurer. Det er således vigtigt, at 

operatører og teknikere som skal sikre drift og vedligehold af kollaborative 

robotter, har de fornødne kompetencer inden for sikkerhed- og arbejdsmiljø4.  

 

 Analysebehov på industriens område 2.
 

2.1. Analysebehov på industriens område 

Der er i år ikke identificeret behov for at ansøge om analyseprojekter, som går 

på tværs af de brancheområder, som Industriens Fællesudvalg og 

Metalindustriens Uddannelser dækker. 

 

2.2. Analyser i regi af Industriens Fællesudvalg 

Industriens Fællesudvalg har identificeret behov for at ansøge om én 

branchespecifik analyse:  

 

2.2.1. Analyse af udviklingen inden for hærdeplast kompositter og heraf 

afledte kompetencebehov for AMU-målgruppen 

 

Projektet har til formål at afdække udviklingen inden for industriel produktion af 

hærdeplast kompositter – både med hensyn til materialer og teknologier og 

dermed klarlægge de uddannelsesmæssige behov der forventes at være i 

hærdeplast kompositbranchen fremover.  

 

Analysen gennemføres i et samarbejde mellem IF sekretariatet og ekstern 

konsulent.  

 

 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for Industriens 3.

Fællesudvalgs brancheområder 

Industriens Fællesudvalg har igennem de seneste år arbejdet målrettet for at 

forbedre udnyttelsesgraden på de årligt bevilgede UUL puljemidler. Resultatet af 

denne indsats er en udnyttelsesgrad, som i dag ligger omkring 93%. Industriens 

Fællesudvalg arbejder systematisk for at forbedre udnyttelsesgraden i de 

rammebevillinger, der ansøges.  

                                                
4 MADE Open Lab den 28. august 2018: Nye løsninger og aktuelle trends inden for  

automation og kollaborative robotter 
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3.1. Arbejdets organisering 

FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien 

Stigende krav til automatisering, digitalisering og samarbejde betyder, at 

udvalget forventer en stigning i efterspørgslen på kurser inden for disse 

områder. Konkret er der stor efterspørgsel på medarbejder drevet innovation og 

optimering. Derfor har udviklingsudvalget revideret en rækker kurser inden for 

LEAN, kvalitet, værktøjer til effektivisering og teamudvikling.  

 

Industriens Fællesudvalg har for nyligt gennemført de to analyseprojekter 

”Betydning af 3D print og hyperfleksibel automation for IU-målgruppens behov” 

samt ”digitalisering i industrien”. De to analyser peger i retning af nye vigtige 

kompetencer i industrien. Det drejer sig blandt andet om: Kritisk datahåndtering 

samt ”mindset” og ”awareness” i forhold til automatisering. Det vil sige evnen til 

at forstå og at have flair for at optimere produktionen digitalt og med 

automatiserede løsninger. Derfor er kurserne i FKB 2752 blevet revideret i 

henhold til disse pejlemærker.  

 

Udvalget vurderer, at der nu er behov for at udvikle relevant og tidssvarende 

undervisningsmateriale til de nye reviderede og prøvebelagte kurser. 

Der er i stor grad behov for at sikre, at lærerne får mulighed at samarbejde om 

integrationen af arbejdet med prøver på AO’s område. Det handler særligt om at 

udveksle god praksis for arbejdet med afvikling, vurdering og meritering af 

prøver. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet: 

Stigende 

  



 

 

Side 7/16 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Undervisningsmateriale 

TEMA 1 

Læreruddannelse 

TEMA 1 

Intro til LEAN X  

Intro til Kvalitet X  

Kvalitet i industriel produktion X  

45367 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere X  

45362 PUTAU Personlig udvikling til uddannelse 

og arbejde 
X  

43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører X  

40659 Lean værktøjs-anvendelse for operatører X  

43939 Systematisk problemløsning for operatører X  

46541 Forretningsforståelse for produktions-

medarbejdere 
X  

45363 Kunde/leverandørforhold for operatører X  

45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel 

produktion 
X  

47075 Sikker adfærd i produktionsvirksomheder X  

40154 Innovationsegnede produktionsområder X  

Faglæreruddannelse som understøtter og 

kvalitetssikrer lærernes faglige arbejde med 

prøver på AMU-kurser inden for FKB 2752 

Arbejdets organisering ved produktion i industrien 

 X  

TOTAL  13 1 

 

3.2. Elektronikindustri 

FKB 2233 Fremstilling af elektronikprodukter og FKB 2234 Fremstilling af 

hybride print 

Udvalget vurderer, at der både nu og i de kommende år er behov for meget 

kompetente og fleksible medarbejdere, der på et højt fagligt niveau kan 

varetage mange forskellige funktioner i en elektronikproduktion.  

 

Udvalget vurderer, at der som led i implementeringen af prøver på AMU vil være 

behov for at afholde en faglæreruddannelse, der kan understøtte og 

kvalitetssikre lærernes arbejde med prøver og dermed sikre ensartethed.  
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Forventning til uddannelsesaktivitet:  

Stigende 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’erne: 

 

Titel Læreruddannelse 

TEMA 1 

Faglæreruddannelse som understøtter og kvalitetssikrer lærernes faglige 

arbejde med prøver på AMU-kurser inden for FKB 2293 Fremstilling af 

elektronikprodukter og 2294 Fremstilling af præcisionsprint og aut 

produktion 

X 

TOTAL 1 

 

 

3.3. Energi -og forsyningsindustri 

FKB 2782 Operatøropgaver i el-forsyning 

Sektoren er under konstant teknologisk udvikling og særligt inden for 

vedvarende energi med tilkobling af solceller og vindmøller på forsyningsnettet, 

er der teknologiske landvindinger. Det betyder dels, at branchen i stigende grad 

anvender digitale løsninger til overvågning og dokumentation og dels, at 

kompleksiteten af de kabler som el-forsyningsbranchen arbejder med stiger. 

 

Begge dele henfører til kvalitetssikring af forsyningssikkerheden og sikkerheden 

i branchen, hvor der nu arbejdes på kabler med 72.5 kv spænding. Asset 

Management er en metode som branchen i stor grad tager til sig som systemer 

til sikring af kvalitet, levetidsanalyser på komponenter mv.  

 

Udviklingsudvalget er i gang med at revidere alle kurser i FKB’en og udvikle 

prøver til disse. Udvalget har nu brug for at udvikle undervisningsmateriale, som 

kan understøtte lærernes arbejde med at integrere det nye kursusindhold og de 

nye prøver i undervisningen.  

 

Forventning til uddannelsesaktivitet:  

Stigende 
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Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Uddannelsesmål 

 

Undervisningsmateriale 

TEMA 1 

Måling og olieanalyse på transformatorer X  

Opbygning, drift og vedligehold af datanet i 

hovedstationer og netstationer 
 X 

Montage af kabler on-shore  X 

Kabelfejlfinding på distributionsnettet delmål 1 og 2  X 

TOTAL  1 3 

 

3.4. Metalindustriel produktion 

FKB 2228 Metrologi i metalindustrien, FKB 2230 Pladebearbejdende 

metalindustri og FKB 2787 Spåntagende metalindustri 

De danske industrivirksomheder har fortsat behov for opkvalificering af deres 

ufaglærte og faglærte operatører, så de kan imødekomme kompleksiteten af 

opgaver i stadig mere automatiserede virksomheder.  

 

Inden for det måletekniske område er manglen efter faglært arbejdskraft særlig 

høj.  

 

Som led i implementeringen af prøver på AMU, vil der være et behov for at 

afholde en faglæreruddannelse, der kan understøtte og kvalitetssikre lærernes 

arbejde med prøver i forhold til FKB 2787 Spåntagende metalindustri.  

 

Inden for FKB 2787 Spåntagende metalindustri er der foretaget en omfattende 

revision, der betyder, at flere mål under FKB’en udbydes med delmål. Der vil 

derfor være et behov for at afholde et faglærerseminar, der kan understøtte og 

kvalitetssikre lærernes tilrettelæggelse af delmål i undervisningen. 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’erne: 

 

Titel Læreruddannelse 

TEMA 1 

Læreruddannelse 

TEMA 2 

Faglæreruddannelse som understøtter lærernes faglige 

arbejde med prøver på AMU-kurser inden for FKB 2787 

Spåntagende metalindustri 

X  



 

 

Side 10/16 

Faglæreruddannelse som understøtter og kvalitetssikrer 

lærernes tilrettelæggelse af delmål i undervisningen inden 

for FKB 2787 Spåntagende metalindustri 

 X 

TOTAL  1 1 

 

 

FKB 2775 Montage af industriprodukter 

Udviklingen inden for jobområdet går i retning af mere fleksible 

automatiseringsløsninger. De manuelle montageopgaver vil tilsvarende blive 

reduceret, men ikke forsvinde.  

 

Forventning til uddannelsesaktivitet:  

Stigende 

 

FKB 2750 Betjening af industrirobotter for operatører 

Industrirobotter er efterhånden fast inventar på de danske industrivirksomheder, 

hvorfor interessen for kurser inden for robotbetjening fortsat er stigende. 

 

Virksomhederne har især fokus på opkvalificering af deres ufaglærte og faglærte 

operatører, så de på egen hånd kan idriftsætte, betjene samt nedlukke en 

industrirobot sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

 

Selvkørende transportrobotter er blevet et populært redskab og findes i dag hos 

flere og flere virksomheder. Transportrobotterne manøvrerer i produktionen, 

hvilket vil sige, at operatører fremadrettet har behov for viden om betjening 

samt programmering af disse.  

 

Forventning til uddannelsesaktivitet:  

Stigende 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Uddannelsesmål 

 

Undervisningsmateriale 

Betjening af selvkørende transportrobotter for 

operatører 
X X 

TOTAL  1 1 
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2749 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr 

De automatiske kraner er begyndt at blive mere og mere anvendt i industrien, 

hvilke stiller krav til, at operatørerne kan betjene automatiske kraner.  

Endvidere har udvalget registreret flere henvendelser på udbud af et kort, 

målrettet introduktionskursus i forhold til betjening af ikke-certifikatbelagte 

kraner.  

 

Forventning til uddannelsesaktivitet:  

Stigende 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Uddannelsesmål 

 

Undervisningsmateriale 

Betjening af automatiske kraner X X 

Kran opdateringskursus X  

TOTAL  2 1 

 

3.5. Overfladebehandlingsindustri 

FKB 2755 Overfladebehandling 

Der er fortsat behov for løbende opkvalificering af medarbejdere inden for 

overfladebehandling, særligt i forhold til overfladebehandlingsopgaver inden for 

olie- og gasindustrien. Denne sektor oplever pt. en stigning i arbejdsopgaver 

som følge af blandt andet Nordsøaftalen fra marts 2017. Endvidere er der også 

fortsat mange jobs inden for vindmølleindustrien, som kræver kompetencer 

inden for overfladebehandling af konstruktioner. 

 

Udvalget er i gang med at udvikle prøver til FKB’ens kurser. I den forbindelse 

vurderer udvalget, at der er brug for at udvikle undervisningsmateriale, som kan 

understøtte lærernes arbejde med de nye prøver i undervisningen.  

 

Forventning til uddannelsesaktivitet:  

Stigende 
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Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Undervisningsmateriale 

TEMA 1 

44877 Opbygning af malingssystemer efter specifikation  X 

44875 Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner  X 

44876 Airless og pneumatisk malingspåføring  X 

Fristråleblæsning og metallisering af stålkonstruktioner  X 

TOTAL  4 

 

3.6. Plastindustri  

FKB 2756 Fremstilling af produkter i plast og FKB 2757 Plastsvejsning 

Plastindustrien er præget af en løbende udvikling i retning af øget 

automatisering og krav til systematisk vedligehold, fejlfinding og fejlretning 

samt systematisk dokumentation af processer og kvalitetskontrol. Der er et højt 

niveau hos de nyuddannede, men det er vigtigt med forsat fokus på 

efteruddannelse af både uddannede plastmagere og ufaglærte i industrien.  

 

Som en del af AMU-revisionen (Trepart III) er en række kurser under FKB 2756 

Fremstilling af produkter i plast, blevet revideret og justeret – herunder 

tidssvarende formuleringer af mål og målgruppe. De nyudviklede kurser vil blive 

prøvebelagt i den nærmeste fremtid. Udvalget vurderer, at der som følge af 

disse ændringer er behov for at revidere undervisningsmaterialet til disse 

kurser.  

 

På enkelte specifikke produktionsområder er der behov for (gen)udvikling af 

AMU-kurser. Inden for termoformning, er der kun få virksomheder, der arbejder 

med produktionsformen, men der er stigende aktivitet og derfor behov for 

”videregående” efteruddannelse (termoformning trin 2).  

På polyurethan (PUR)-området, er der få virksomheder men med stor aktivitet. 

Tidligere kurser er lukket ned pga. manglende aktivitet og meget høje 

kursusomkostninger (maskiner og materialer), men nu har branchen (PUR-

sektionen) efterspurgt efteruddannelseskurser (evt. som virksomhedsforlagte). 

Udvalget vil derfor udvikle to nye kurser inden for polyurethan, som det skal 

være muligt at udbyde som virksomhedsforlagt undervisning. Dette skal sikre, 

at kurserne udbydes så fleksibelt som muligt.  
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For hærdeplast kompositter sker der en løbende udvikling af 

anvendelsesmuligheder, nye teknologier og i mindre grad materialer. Området 

har tidligere været domineret af få store vindmølleproducenter 

(vingeproducenter), men der er løbende udvikling af nye områder inden for så 

forskellige områder som vinduer og støjskærme samt et stigende fokus på en 

bæredygtig udnyttelse af genbrugsmaterialer. Der er behov for en analyse af 

udviklingen på både materialer og teknologier samt kompetencebehov for 

målgruppen for den fælles kompetencebeskrivelse.  

 

Forventning til uddannelsesaktivitet:  

Stigende 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’erne: 

 

Titel Uddannelsesmål Undervisnings-

materiale 

TEMA 1 

Undervisnings-

materiale 

TEMA 2 

Analyse 

Drift af termoformanlæg trin 

2 
X    

Polyurethanstøbning trin 1 X  X  

Polyerethanstøbning trin 2 X  X  

Reparation og vedligehold 

af produkter i hærdeplast 

kompositter 

 

X   

Sprøjestøbning trin 1 

Betjening af 

sprøjtestøbemaskiner  

 

X   

Ekstrudering trin 1 

Betjening af enkle 

ekstruderingsanlæg  

 

X   

Anvendelse af nye og 

avancerede plastmaterialer 

 
X   

Analyse af udviklingen 

inden for hærdeplast 

kompositter og heraf afledte 

kompetencebehov for AMU-

målgruppen 

 

  X 

TOTAL  3 4 2 1 
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3.7. Procesindustri 

FKB 2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler, FKB 2784 Produktion af 

medicinalprodukter og FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien 

Der har i 2018 været igangsat en analyse af udviklingstendenser i 

procesindustrien – og derfor også, hvilke AMU-kurser industrien efterspørger. 

Analysen har været timet i forhold til den igangværende revision af AMU-kurser, 

og respondenter (virksomheder, LUU, UU og skoler) har skullet tage stilling til 

og vurdere behovet ud fra forslag til revideret portefølje.  

 

Tilbagemeldingerne i forhold til udviklingstendenser har været, at der vil være et 

øget behov for kurser, der modsvarer kompetencer med automation og 

digitalisering og brug af robotteknologi i procesindustrien. Dette gælder 

eksempelvis også brugen af kunstig intelligens, sensorer og big data.  

Der er også fra kunder til procesindustrivirksomheder et øget krav til 

eksempelvis bæredygtighed, dokumentation og sporbarhed. 

 

Der er ønske om, at der kan udbydes robotkurser på FKB 2786 Produktion og 

teknik i procesindustrien, ligesom der er et ønske om, at der til FKB 2784 

Produktion af medicinalprodukter skal være kursuspakker ”kørekort til 

medicinalindustrien”, hvor der skal indgå robotkurser.  

 

Robotkurser er under et andet FBK-område. Det ønskes derfor, at der udvikles 

undervisningsmateriale til udvalgte robot-kurser. Robotkurserne skal tilkobles 

FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien og FKB 2784 Produktion af 

medicinalprodukter. 

 

Som noget nyt udbydes der på EUD-uddannelsen Procesoperatør et speciale i 

Pharma. Dette speciale henvender sig til operatører som ønsker at arbejde i 

medicinalbranchen. Udvalget vurderer, at der er behov for at udvikle et 

specialiseringsforløb i regi af AMU, som muliggør, at erfarne 

medarbejdere/procesoperatører i medicinal- og fødevareindustrien kan opnå 

samme kompetencer som der ligger i det nye EUD Pharma-speciale.  

 

Udvalget er i gang med at revidere og omskrive en række af kurserne inden for 

FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien samt prøvebelægge disse. I 

forbindelse hermed vurderer udvalget, at der er behov for at udvikle relevant og 

tidssvarende undervisningsmateriale til de nye reviderede og prøvebelagte 

kurser. 
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Der forventes stigende aktivitet på FKB’ernes kurser i de kommende år.  

 

På baggrund af ovenstående tendenser søges der om midler til følgende 

udviklingsopgaver: 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet:  

Stigende 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’erne: 

 

Titel Uddannelsesmål Undervisnings-

materiale 

Undervisnings-

materiale 

TEMA 1 

Lærer-

uddannelse 

Automatisering, 

automatisk montage og 

programmerbart udstyr 

X    

Bæredygtighed, 

sporbarhed og 

dokumentation 

X X   

Produktionshygiejne i 

medicinalindustrien 
X X   

GMP regler i 

medicinalindustrien 
X X   

GMP facility design og 

kontrol af GMP 
X X   

Maskinkendskab og -

betjening i 

medicinalindustrien 

X X   

Laboratoriekendskab i 

medicinalindustrien 
X X   

Revision af 47486 

Kvalificering og 

validering i 

medicinalindustrien 

X X  X 

42839 Robotbetjening 

for operatører 
 X   

42838 Robotter i 

industrien for operatører 
 X   
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Titel Uddannelsesmål Undervisnings-

materiale 

Undervisnings-

materiale 

TEMA 1 

Lærer-

uddannelse 

Faglærerseminar FKB 

2229 Produktion af 

fødevarer og 

nydelsesmidler 

   X 

Faglærerseminar FKB 

2784 Produktion af 

medicinalprodukter 

   X 

Faglærerseminar FKB 

2786 Produktion og 

teknik i procesindustrien 

   X 

48184 Operatør 

vedligehold, trykluft  
  X  

48185 Operatør 

vedligehold, vakuum 
  X  

48191 Operatør 

vedligehold, avanceret 
  X  

40619 Operatør 

vedligehold, 

transmissioner 

  X  

Samskrevet kursus af: 

40571 Operatør 

vedligehold, flydende 

stoffer/gasser og 40572 

Operatør vedligehold, 

faste stoffer  

  X  

TOTAL  8 9 5 3 

 



Side 1/22 

2. oktober 2018

CSH/HKA 

Fælles arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for 

Industriens Uddannelser  

Den fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse beskriver tendenser, projekter 

og initiativer, som går på tværs af efteruddannelsesudvalgene på industriens 

område, dvs. Industriens Fællesudvalg (IF), Metalindustriens 

Uddannelsesudvalg (MI) samt IF & MI Svejsning og fyringsteknik. Den 

fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og de branchespecifikke 

arbejdsmarkedspolitiske redegørelser supplerer hinanden.  

Den fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse beskriver bl.a. følgende temaer: 

 Den generelle udvikling på industriens område

 Kursusrevisionen i AMU

 Digitalisering

 Hyperfleksibel automation, robotter og 3D print

 Den generelle udvikling på industriens område 

Generelt har danske eksportvirksomheder lidt et tab af markedsandele igennem 

2017 og 2018. Danske vareeksport udviklere sig svagere end eurolandenes 

vareeksport. Kun eksporten af medicin og kemi har haft en fremgang i første 

kvartal af 2018. En del af tilbagegangen i eksporten kan forklares med 

priseffekter som følge en stærkere krone i forhold til mange udenlandske 

valutaer, men den forklarer ikke hele tilbagegangen. Det vurderes, at der er 

behov for en øget investering i maskiner, robotter og andet udstyr pr. 

medarbejder i den danske industri, da mængden af kapital pr. medarbejder i 

dag ligger under den historiske trend. Dette peger på, graden af automatisering 

og digitalisering i danske industrivirksomheder må forventes at stige i de 

kommende år1. Endvidere er det observationen, at den stigende 

teknologintensivitet i mange af de brancher, som Industriens Uddannelser 

dækker, stiller større og større krav til både sikkerhed, miljø og tekniske 

færdigheder.  

1DI Analyse: ”Skuffende eksport tager toppen af væksten”, Maj 2018 

Tilbage til indholdsfortegnelsen
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1.1. Kursusrevisionen i AMU 

En af kerneopgaverne for Industriens Uddannelser er at udvikle 

arbejdsmarkedsuddannelser, som dækker branchens behov samt at 

vedligeholde og målrette de omkring 900 arbejdsmarkedsuddannelser, så de 

modsvar fremtidens krav.  

 

Regeringen, LO og DA har indgået en trepartsaftale omkring VEU-området. Som 

følge heraf har Industriens Uddannelser i hele 2018 arbejdet meget målrettet 

med revision af AMU-kurser. Kursusrevisionen blev indledt med at analysere 

forskellige karakteristika ved den nuværende AMU-portefølje. Analysen var 

første skridt i revisionen og tog udgangspunkt i at belyse centrale træk og 

udviklingstendenser i porteføljen. Analysen har dannet udgangspunkt for de 

efterfølgende vurderinger af, hvad der skal ske, både med enkelte kurser og 

med porteføljen som helhed. Dette har resulteret i, at en række kurser skal 

revideres, mens andre flyttes i arkiv. Desuden er der kurser, der skal 

nedlægges.  

 

Industriens Uddannelser arbejder dedikeret med revisionsopgaven i tæt samspil 

med aftagere og skoler. Vi ønsker helt i tråd med det overordnede formål med 

revisionen at opnå et mere overskueligt AMU-system gennem færre og bredere 

kurser med forventet større aktivitet. På den måde sikrer vi fortsat udvikling af 

nye samt vedligeholdelse af de eksisterende kompetencer for industriens 

medarbejdere.    

 

Industriens Uddannelser arbejder fortsat på revisionsopgaven, herunder 

udvikling af prøver. I forbindelse hermed har Industriens Uddannelser i de 

seneste måneder igangsat en række tiltag, der understøtter og sikrer udvikling 

af prøver. Tiltagene har både fokus på at sætte ramme og retning for arbejdet 

med prøver fremadrettet og på udviklingen af konkrete prøver på konkrete AMU-

mål. Anvendelse af prøver skal styrke kvaliteten, validiteten og overførbarheden 

i voksen- og efteruddannelsestilbuddene.  

 

Industriens Uddannelser er i forbindelse med det aktuelle revisions- og 

udviklingsarbejde i forhold til AMU-kurserne meget opmærksomme på, 

hvorledes det sikres, at de nuværende AMU-faglærere er klædt på i forhold til at 

løfte opgaven med at undervise og teste i de reviderede AMU-kurser og 

anvendelse af prøver.  
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1.2. Digitalisering 

Undersøgelsen ”Digitalisering i industrien”, som blev gennemført af Industriens 

Uddannelser i 2017, viser, at over halvdelen af de adspurgte 

produktionsvirksomheder har udbredt digitalisering/automatisering i deres 

produktion. I alt 141 produktionsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen.  

 

Det fremgår af samme undersøgelse, at virksomhederne oplever, at udviklingen 

i retning af digitalisering sker gradvist, hvilket stiller krav til den løbende 

kompetenceudvikling af medarbejdere, i takt med at nye, digitale løsninger 

sættes i drift.  

 

Generelt betyder, digitaliseringen, at der stilles stigende krav til det 

grundlæggende it-kendskab blandt medarbejdere i alle dele af produktionen. 

Digitaliseringen går også ofte i hånd i hånd med ændret organisering og nyt 

indhold i arbejdsfunktioner, øget jobrotation mv. Dette øger generelt kravene til 

at de faglærte og ufaglærte medarbejdere kan være omstillingsparate, fleksible 

og agile. Størstedelen af de interviewede operatører oplever, at digitalisering og 

automatisering har skabt bedre arbejdsprocesser, bedre fysiske arbejdsforhold 

og bedre muligheder for opkvalificering og udvikling.  

 

I undersøgelsen angiver virksomhederne følgende teknisk-faglige 

kompetencebehov i forhold til arbejdet med digitalisering i produktionen:  

 Dataanvendelse og analyse 

 Digital måleteknik 

 Engelsk 

 Robotkendskab 

 Tegningsforståelse og anvendelse af digitale tegninger 

 Programmeringsforståelse 

 Viden om arbejdet og værdikædeforståelse 

 

Det fremgår af samme analyse, at virksomhederne ser, at digitaliseringen 

skaber øget behov for at følgende personlige kompetencer er til stede blandt 

medarbejderne i produktionen:  

 Evne til at arbejde struktureret og bevare overblik 

 Selvstændighed og initiativrighed 

 Detaljeorientering 

 Fleksibilitet og omstillingsparathed 

 Samarbejdsorientering, evne til at være holdspiller 
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Konklusionen i rapporten er, at digitalisering er mere end et kursus. Det skal i 

højere grad være en del af mindsettet i alle AMU kurser og forløb. Lige såvel 

som det er vigtigt, at virksomhedens ledelse har fokus på at implementere et 

digitalt mindset og kultur2.  

 

 

1.3. Hyperfleksibel automation, robotter og 3D print 

Industriens Uddannelser har gennemført en analyse omkring betydningen af 3D 

print og hyperfleksibel automation for IU-målgruppens fremtidige AMU-behov3. 

Analysen viser, at implementeringen af de nye teknologier som knytter sig til 

industri 4.0 går langsommere end antaget og at der mangler kvalificeret 

arbejdskraft. I analysen fremhæves det, at der bl.a. mangler kvalificeret 

arbejdskraft inden for robotter i geografiske delarbejdsmarkeder som Midt- og 

Vestjylland.  

 

Samlet set viser analysen, at der er løbende behov for en opkvalificering af 

mange af de beskæftigede i fremstillingsindustrien, så de matcher de fremtidige 

kompetencekrav, der udspringer af udspringer af implementeringen af 

hyperfleksibel automation, robotter og 3D print:  

 Optimering af oppetid på automatiske anlæg 

 Fejlfinding,-retning og –analyse 

 Kalibrering af eksisterende anlæg til ændrede/nye vilkår 

 Mindset og awareness for automatisering 

 Datahåndtering 

 Planlægning 

 Betjening, optimering, modellering og programmering 

 Videnoverførsel, instruktion og træning 

 Drift og vedligehold af robotter og 3D printere 

 Opbygning og udvikling af nye automatiseringsløsninger 

 

Flere industrivirksomheder er begyndt at bruge kollaborative robotter i 

produktionen. En kollaborativ robot er en robot, der er konstrueret til direkte 

interaktion med et menneske inden for et defineret kollaborativt arbejdsområde. 

 

                                                
2Industriens Uddannelser (2017): ”Digitalisering i industrien” 
3 Industriens Uddannelser (2018): Betydning af 3D print og hyperfleksibel automation for 

IU-målgruppens AMU-behov 
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De kollaborative robotter har gjort det muligt at automatisere nogle opgaver og 

små produktserier, som før blev håndteret manuelt. Men samtidig hermed har 

de ny, samarbejdende robotter givet nye opgaver i forhold til sikkerhedsarbejdet 

i de enkelte virksomheder, da kollaborative robotter skal tænkes ind i de øvrige 

sikkerhedsprocedurer. Det er således vigtigt at operatører og teknikere som skal 

sikre drift og vedligehold af kollaborative robotter, har de fornødne kompetencer 

inden for sikkerhed- og arbejdsmiljø4.  

 

 

 Analysebehov på industriens område 
 

2.1. Analysebehov på industriens område 

Der er i år ikke identificeret behov for at ansøge om analyseprojekter, som går 

på tværs af de brancheområder, som Industriens Fællesudvalg og 

Metalindustriens Uddannelser dækker. 

.  

2.2 Analyser i regi af MI  

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har identificeret behov for 

igangsættelse af i alt fire branchespecifikke analyser: 

 

Analyseforslag 1:  

Analyse af efteruddannelsesbehov for busmekanikere (FKB 2246) 

 Busserne har gennem de senere år gennemgået en teknologisk udvikling med 

indførelse af række nye teknologier og sikkerhedskrav. Der er kommet flere 

avancerede og komplekse motorstyring, komfort og sikkerhedssystemer i 

busserne. Flere busser kører fx i dag med klimaanlæg med over 2,5 kg. 

fyldmiddel, avancerede dørlukningssystemer, komplekse sikkerhedssystemer og 

elektronisk udstyr fx signaltavler. 

 

Skærpede EU miljøkrav (EU–norm) og øget fokus på reducering af emissioner 

fra køretøjer, medfører en gradvis introduktion af en række nye moderne busser 

fremdrevet af alternative drivmidler i form HVO, gas (CNG/LNG), brint og el. De 

nye teknologier og sikkerhedskrav medfører, at det er vanskeligere for 

mekanikeren at diagnose og fejlfinde på materiellet, foruden kravet til 

mekanikeren om eftermontering og justering af elektronisk udstyr i busserne fx 

LED-skilte. 

                                                
4 MADE Open Lab den 28. august 2018: Nye løsninger og aktuelle trends inden for  

automation og kollaborative robotter 
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Formålet med analysen er, at:  

 Kortlægge hvilke kompetencekrav der er for mekanikere der 

servicerer/reparerer busser. 

 Analysere behovet for efteruddannelse af lastvognsmekanikere 

 Udarbejde forslag til titler og indhold i nye AMU-mål for området på 

baggrund af analysen 

 Udarbejde forslag til struktur for AMU-målene samt beskrivelse af de 

tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) 

 
 

Analyseforslag 2:  

Arbejdsmarkedsuddannelsesbehov inden for teknisk design området 

(FKB 2779)  

Teknisk designområdet er et område, hvor den teknologiske udvikling i forhold 

til de tekniske designere og assistenters IT-baserede arbejdsredskaber, særlig 

de helt centrale CAD-programmer, udvikler sig løbende og dermed også 

målgruppens behov for opdatering af kompetencer. Der forventes i forhold til 

den digitale udvikling generelt stigende krav til digitalisering af den tekniske 

dokumentation, i forbindelse med kvalitetssikring og sporbarhed af produkter. 

 

Det er på den baggrund vurderet, at der skal gennemføres en analyse af de 

efteruddannelsesbehov, der er for tekniske designere i forbindelse med 

digitalisering af ”teknisk dokumentation” og de tilhørende programmer. Der 

anmeldes tidligst nye revisions/udviklingsbehov efter gennemførelse af 

ovennævnte analyse. 

 

 

Analyseforslag 3:  

Udvikling af erfaringer med integration af prøver i undervisningen  

(FKB 2246) 

MI har erfaret, at der er en særlig kompleksitet i arbejdet med prøver inden for 

en FKB, hvor der både er mange prøver, der skal ny-udvikles, og mange skoler, 

som prøverne skal implementeres og fungere på. De lokale arbejdsprocesser 

skal justeres, og udvalgets og ministeriets retningslinjer skal indarbejdes. 

 

Projektet vil på denne baggrund sætte fokus på at understøtte den faglige og 

pædagogiske integration af prøver i praksis inden for en FKB, der er 

kendetegnet ved, at der er mange skoler om udbuddet: 2276 Køretøjsområdet.  
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Det er projektets ambition, at udbydere og faglærere i den udvalgte FKB 

sammen udvikler nye løsninger, der sætter dem i stand til fremadrettet effektivt 

at udvikle og integrere prøver på amu-uddannelser, der har høj kvalitet, kan 

gennemføres på tværs af mange skoler, samtidig med at de også giver mening 

og skaber værdi lokalt på skolerne. 

 

Analyseforslag 4:  

Uddannelsesbehov i relation til el-drift af fartøjer på det Maritime 

område (FKB 2239)  

Reduktion af CO2-udslip i transportsektoren involverer i stigende grad det 

maritime område. Scandlines har omlagt færgerne Tycho Brahe og Aurora til 

100% batteridrift, og i første kvartal 2019 bliver ruten Søby – Fynshav også 

besejlet af en ny el-færge.  

 

Det er forventningen på værfterne, at elektricitet vil fortrænge fossile brændsler 

på stadigt flere færger i de kommende år. Allerede i dag tænkes elektricitet ind 

som et alternativ, hver gang en færge skal renoveres eller skiftes. Et aktuelt 

eksempel er Faaborg, hvor en udskiftning af dieselmotorer kan ende med, at 

færgen til Avernakø og Lyø bliver delvis elektrisk. Dette kan også gælde for 

havnebusser og turistbåde. Mere og mere el-drift af færger, fiskefartøjer, 

arbejdsbåde og fritidsbåde er en international trend, som også rummer store 

eksportpotentialer for de danske værfter. På grund af faldende priser på 

batterierne bliver el-drift i stigende grad en økonomisk fordel set i forhold til 

dieseldrift.  

 

Bådværftet Selfa Arctic i Norge bygger hybridløsninger i fiskekuttere og satser 

nu også på ren el-drift på basis af batterier. Forventningen er, at 

ekstrainvesteringen i en el-fiskekuttere til kystfiskeri vil være tjent ind allerede 

efter 2 år set i forhold til traditionelle dieselkuttere. På store fartøjer vil 

hybridløsninger også være en god investering på grund af brændstofbesparelser 

og reducerede udgifter til vedligehold. Denne udvikling må antages også at 

involvere danske værfter. 

 

Formålet med analysen er, at undersøge uddannelsesbehov i relation til el-drift 

at fartøjer, men samtidig skal analysen også kunne inddrage andre teknologiske 

udviklingstræk inden for det maritime område som har betydning for 

målgruppens efteruddannelsesbehov. Målgruppen er skibsmontører, 
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skibsmekanikere og bådebyggere. El-drift skaber både nye muligheder og nye 

krav til både og skibes opbygning og indretning.  

 

 

 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for 

Metalindustriens Uddannelsesudvalg 

 

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (herefter: udvalget) ansøger i det 

efterfølgende om midler til en række aktiviteter inden for det brede sæt af fælles 

kompetencebeskrivelser, udvalget har udviklingsansvar for. Der ansøges om 

midler til udvikling og revision af arbejdsmarkedsuddannelser, 

undervisningsmaterialer, faglæreruddannelser samt til gennemførelse af 

analysearbejder.  

Flere brancher oplever øgede brug af automation i bearbejdningsprocesser samt 

stigende kompleksitet i vedligeholdelsesarbejdet. Nogle brancher mærker farten 

på den teknologiske udvikling. Samlet set skal udvalgets udviklingsarbejde 

medvirke til at sikre løbende efteruddannelse og specialisering af 

medarbejdernes kompetencer, for at kunne leve op til nyeste krav fx omkring 

sikkerhed, miljø, energi og produktivitet.  

 

Der er under beskrivelsen af udvalgets uddannelsesområder anført, hvilke 

opgaver, der ansøges, og dette med begrundelse i områdernes 

arbejdsmarkedspolitiske eller strukturelle udvikling. Det skal bemærkes, at der 

ikke søges om udviklingsmidler på samtlige af udvalgets ansvarsområder. Dette 

skyldes dels, at der på en række af FKB jobområder allerede er igangsat 

udviklingsarbejdet i forbindelse med AMU revisionen, og dels er der jobområder, 

der pt er fuld dækket, fordi der er ikke sket ændringer i teknologier og 

lovgivning som nødvendiggør revision eller nyudvikling. 

 

 

 

3.1 MI’s branchespecifikke arbejdsmarkedspolitiske 

redegørelser 

 

3.1.1. Smedeteknisk område (FKB 2610)  

Metalindustrien oplever som den øvrige del af industrien høj vækst og fuld 

beskæftigelse. Det gælder stort set hele branchen fra produktion af bygnings 

stål til produktion til den øvrige industri.  
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Søgningen til rækken af efteruddannelsestilbud under FKB 2610 har følgelig 

været meget begrænset gennem den seneste årrække hvor travlheden har stået 

på i industrien. Virksomhederne prioriterer kursusaktiviteter af højeste relevans 

og herunder ikke mindst svejsekurser med certifikatmulighed. Udvalget vurderer 

at branchens øgede brug af automation i bearbejdningsprocesser afføder behov 

for udvikling af en uddannelse med tilhørende undervisningsmateriale, samt en 

tilhørende faglæreruddannelse. 

 

Metalindustriens Uddannelsesudvalg har i forbindelse med amu-gennemgangen 

affødt af trepartsaftalen vurderet hele kursusporteføljen under FKB 2610, og 

herunder indstillet nedlæggelse af et betydeligt antal kurser samt 

sammenskrivning af andre. Sammenskrivningen gennemføres i 2018 under 

udvalgets rammebevilling. Hertil kommer, at udvalget har en række nye kurser 

under udvikling, som forventes i udbud i 2019. Konkluderende kan det anføres 

at der alene er behov for at ansøge om de nævnte to amu-uddannelser med 

undervisningsmateriale, samt faglæreruddannelse til samme. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Uddannelsesmål Undervisningsmateriale Læreruddannelse 

Operatør/programmør 

ved et automatiseret 

pladebearbejdningsanlæg 

x x  

Nye teknikker inden for 

smedeteknik 
  x 

 

3.1.2. De maritime håndværksfag (FKB 2239)  

Branchen har fortsat behov for kompetencer inden for forskellige materialetyper 

og fagligheder som VVS, kompositter, metal- og træarbejde samt nye typer 

styrings- og reguleringssystemer, som i stigende grad vinder indpas på moderne 

lystbåde. 

 

Sejlmagerne skal kunne kvalitetssikre og vedligeholde sejl. Bådebyggeren skal 

kunne arbejde med alt fra træarbejde til moderne elektronik, hvilket stiller store 
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krav om medarbejdernes kvalifikationer. Der er ligeledes fokus på den stigende 

kompleksitet i vedligeholdelsesarbejdet inden for bl.a. elektriske installationer og 

vvs- og klimaanlæg, kompositter og kulfiberarbejder. 

 

Det tilgængelige kursusudbud i branchen vurderes at være dækkende for de 

behov der pt. kan identificeres. Der ansøges derfor ikke om udviklingsmidler for 

2019. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 

 

3.1.3. Opbygning og drift af offshore installationer (FKB 2263) 

Der er gennem den seneste årrække gennemført en række brede analyser af 

behovet for arbejdskraft i offshore industrien. Industriens Uddannelser 

gennemførte en større analyse som blev afsluttet 2015. Analysen blev 

gennemført i en periode hvor branchen var i negativ vækst som følge af 

finanskrisen og de deraf lave oliepriser. Analysen konkluderede at branchens 

kompetencebehov i det store hele kan dækkes af det eksisterende 

uddannelsesudbud. 

  

Siden afslutningen af analysearbejdet har efterspørgslen efter olie været 

stigende med deraf stigende råoliepriser. Dette samtidigt med at køberen af 

Mærsk oliedivision, franske Total forventer fortsat udvikling af aktiviteterne i 

Danmark. Herudover vil Nordsøaftalen afføde store investeringer og 

teknologispring i forbindelse med renoveringen af Tyrafeltet. Platforme og 

produktionsudstyr er temmelig gammelt, og der må forventes store opgaver i 

forbindelse med dekommisionering og etablering. 

 

Udvalget ønsker på denne baggrund at ansøge om udviklingsmidler til 

gennemførelse af en mindre kompetenceanalyse rettet mod de kommende store 

renoveringsopgaver. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Stigende. 

 

3.1.4. Udvikling og produktion til digital media (FKB 2203) 

Branchen består af mindre virksomheder, som er vant til at have selvlærte 

medarbejdere og medarbejdere, som på anden vis har fået en specialiseret 
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viden inden for området. Dette har medvirket til, at kursusefterspørgsel har 

været minimalt.  Siden FKB’ens udvikling og godkendelse ultimo november 

2011, har det faglige udvalg, i tæt samarbejde med skolerne, forsøgt at 

igangsætte en række initiativer, der vil støtte interessen og aktiviteten på de 

allerede udviklede AMU-mål. De hidtidige aktiviteter har ikke medført aktivitet 

på FKB’en, hvorfor udvalget har besluttet at nedlægge den.   

 

3.1.5. Data- og kommunikationstekniske område (FKB 2259) 

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) igangsatte en analyse om nyere 

teknologier inden for dataområdet, der blev afleveret til ministeriet i maj. 

Analysen har beskæftiget sig med den offentlige debat, der har fundet sted 

omkring Big Data og Internet of Things. Centrale spørgsmål i analysen har 

været: hvilken effekt har de nye teknologier for kompetencebehovet på 

arbejdsmarkedet inden for dataområdet? Spørgsmålet besvares i rapportens 

konklusion med et oplæg til nogle konkrete AMU-mål. Konklusionen er nået på 

baggrund af interviews, fokusgruppeinterviews samt en 

spørgeskemaundersøgelse.  

 

Rapporten giver således nogle konkrete og veldokumenterede behov inden for 

områderne Big Data og Internet of Things. MI vil derfor påbegynde udviklingen 

af de mest efterspurgte AMU-mål, som identificeres i rapporten. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Uddannelsesmål Undervisningsmateriale 

IoT/IIoT: Begreber, teknikker og 

processer 
x x 

IoT/IIoT: Enheder, infrastruktur, 

sikkerhed, design 
x  

IoT/IIoT: Embeddede systemer og 

embedprogrammering 
x  

Big Data: Begreber, teknikker og 
processer 

x  

Big Data: Databegreber, model, 
analyse, behandling 

x  
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3.1.6. Elektronik- og svagstrømstekniske område (FKB 2252)  

Der er generelt lav tilslutning til uddannelsen på både EUD og AMU. 

Sekretariatet forventer, at FKB’en inden for nær fremtid vil blive flyttet fra TEC 

til ZBC, forhåbentlig vil det øge udbuddet af AMU kurser, således at AMU 

aktiviteten stiger. Mercantec er ved at udvikle 2 nye AMU-kurser inden for 

droneteknologi, et kursus i systemforståelse og et kursus i sensorteknologier. 

Der er forventning i branchen til, at de 2 nye AMU kurser vil øge AMU-

aktiviteten. Sekretariatet tager i løbet af efteråret kontakt til Mercantec og ZBC 

med henblik på at drøfte initiativer til at øge aktiviteten på både EUD og AMU. 

Der ansøges derfor ikke om udviklingsmidler for 2019. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 

 

3.1.7. Automatik- og procesteknisk område (FKB 2273)  

Det automatik- og procestekniske område er præget af den teknologiske 

udvikling med flere forskellige former for ny anvendelse af teknologi som en del 

af Industri 4.0. 

 

Det er medvirkende til stigende kompleksitet på de enkelte automatiserede 

anlæg herunder den forøgede anvendelse af industrielle kommunikationsmedier 

og fleksible industrirobotter som er en del af Industri 4.0. Der stilles således 

stadig stigende krav til både bredden og specialiseringen i de kompetencer, som 

er nødvendige for at kunne foretage de fornødne opsætninger, service, 

fejlretninger- og vedligeholdelsesarbejder på automatiserede energi- og 

produktionstekniske anlæg. Derfor er der behov for revision af en række af 

kursernes målformuleringerne. Målformuleringerne skal opdateres i forhold til 

nye teknologier og metoder i klare afgrænsede og velbeskrevne 

handlingsorienterede mål. Målene skal være konkrete, så skolerne og deltagerne 

kan vurdere, om målet er nået. Beskrivelsen vil således danne udgangspunkt for 

bedømmelsen (prøve) af deltagernes målopnåelse samt for skolernes 

gennemførelse af individuel kompetencevurdering (IKV). 

  

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 
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Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Uddannelsesmål 

44647 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik  x 

44648 El-introduktion for maskinreparatører, el-lære  x 

44649 El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik  x 

44650 Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding  x 

44651 Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding x 

44652 Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer  x 

44653 Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding  x 

44654 Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer x 

44655 Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding x 

44656 Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer (AB) x 

44657 Automatiske anlæg, PLC fejlfinding (AB x 

 

3.1.8. Teknisk dokumentation i industriel produktion (FKB 2779)  

Teknisk designområdet er et område, hvor den teknologiske udvikling i forhold 

til de tekniske designere og assistenters IT-baserede arbejdsredskaber, særlig 

de helt centrale CAD-programmer, udvikler sig løbende og dermed også 

målgruppens behov for opdatering af kompetencer. Der forventes i forhold til 

den digitale udvikling generelt stigende krav til digitalisering af den tekniske 

dokumentation, i forbindelse med kvalitetssikring og sporbarhed af produkter. 

 

Det er på den baggrund vurderet, at der skal gennemføres en analyse af de 

efteruddannelsesbehov, der er for tekniske designere i forbindelse med 

digitalisering af ”teknisk dokumentation” og de tilhørende programmer. Der 

anmeldes tidligst nye revisions/udviklingsbehov efter gennemførelse af 

ovennævnte analyse. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 

 

3.1.9. Cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område (FKB 2289)  

Automatisering 

Nye motorcykler har flere sensorer og automatiske sikkerhedssystemer, som 

stiller øgede krav om avancerede fejlfindingskompetencer for 

motorcykelmekanikere. 
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El som drivkraft 

Det bliver mere og mere almindeligt, at motorcykler, scootere og især cykler er 

eldrevne. Det betyder, at mekanikerne skal kunne håndtere testere og kende til 

sikkerheden omkring el-anlæg og batterier mv. 

 

Aktivitet inden for AMU for motorcykelmekanikere 

Selvom der er udviklet kurser, som indeholder de nyeste trends inden for 

motorcykelområdet, er det vanskeligt at samle hold til efteruddannelsen inden 

for dette område. En del af forklaringen er, at dele af efteruddannelsen 

varetages af importørerne, som indkalder mekanikerne til opdateringskurser, 

når der lanceres en ny motorcykel-model mv. 

 

Det tilgængelige kursusudbud i branchen vurderes at være dækkende for de 

behov, der pt. kan identificeres. Der ansøges derfor ikke om udviklingsmidler for 

2019. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 

 

3.1.10. Karrosseritekniske område (FKB 2743)  

Udviklingen inden for det karrosseritekniske jobområde stiller store krav til 

værkstederne, både med hensyn til materialer, metoder og mere komplekse 

opbygninger. Der er behov for løbende specialisering af medarbejdernes 

kompetencer, til at kunne vurdere komplekse skadestyper samt analysere, 

reparere, oprette og overfladebearbejde karrosserier. 

 

En MI-analyse har afdækket følgende behov for efteruddannelse: 

Nye sammenføjningsteknikker. Nye sammenføjningsteknikker vinder stadig 

større udbredelse, og der er behov for øgede kompetencer inden for især MIG-

lodning, limning og nitning. Der er igangsat udvikling af et amu-kursus, der 

dækker behovet for efteruddannelse på dette område. 

 

Udvikling i materialetyper og teknikker. Flere bildele og hele biler med 

aluminium, kompositte materialer, plast og højstyrkestål stiller krav om at 

kunne udføre reparationer på biler i de nye materialer. Der er igangsat udvikling 

af et amu-kursus, der dækker behovet for efteruddannelse på dele af dette 

område. 
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Nyere trends 

Større udbredelse af el/hybridbiler kræver i stigende grad, at 

karrosseriteknikeren har viden om sikkerhedsaspekterne ved opretning af el-

drevne biler, ligesom der også er øget behov for, at karrosseriteknikere kan 

kontrollere køretøjernes elektriske systemer. 

 

Der søges derfor om midler til udvikling af et AMU-mål inden for dette område. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Uddannelsesmål 

AMU-kursus inden for el- og hybridbiler x 

 

3.1.1. Entreprenør- og Landbrugstekniske område (FKB 2254)  

Særligt landbrugsmaskiner som så- og høstmaskiner er avancerede 

automatiserede anlæg på hjul. Det betyder, at landbrugsmaskinmekanikeren 

skal have stærke kompetencer inden for automation for at kunne indregulere, 

fejlsøge og reparere på de automatiske systemer. 

 

Selvkørende maskiner/navigationssystemer 

Området er i vækst. Landsskolen i Aars er samarbejdspartner med fonden 

Autonomous, som er langt fremme inden for selvkørende biler, og skolen får 

derigennem værdifuld viden om udviklingen inden for dette område. GPS-styring 

er pt efteruddannelsesdækket af AMU-kurser. På sigt kan droner blive en del af 

maskinernes automatiske navigation og understøtte maskinernes optimale og 

fejlfrie kørsel på markerne. 

 

Miljøkrav 

Kravene til mindst mulig miljøbelastning påvirker også kravene til mekanikerne 

og deres viden om emissionskrav, og f.eks. krav ved eftersyn af sprøjteudstyr. 

Områderne er efteruddannelsesdækket af kurserne 48169 og 47536. Der er 

behov for at redigere titel og indhold i sidstnævnte, da der bliver henvist til 

dokumenter, der ikke eksisterer mere. Der er et ajourføringskursus til 47536 om 

syn af mark- og tågesprøjter på vej. 
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Præcisionslandbrug. Landmænd anvender i stigende grad teknologier som 

droner, satellitfotos og Big Data til at monitorere, indsamle og analysere data 

om forhold i marken. De indsamlede data kan bl.a. til at vurdere gødningsbehov 

og bruges som dokumentation. I sammenhæng til dette er det vigtigt, at der er 

personale hos maskinhandlerne, der har de rette kompetencer til at kunne 

igangsætte, servicere, fejlfinde og reparere de typer af udstyr, som bliver brugt i 

forbindelse med præcisionslandbrug. Udvalget søger i den forbindelse midler til 

med udgangspunkt i FKB 2254 Entreprenør- og landbrugstekniske område, at  

analysere behovet for efteruddannelse af landbrugsmaskinmekanikere og 

beslægtede fag.  

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 

 

3.1.2. Køretøjsområdet (FKB 2276)  

Der er meget stor AMU aktivitet på køretøjsområdet, Fra 2016 til 2017 er der 

sket en stigning i AMU aktiviteten på hele 7,2%. Der er fortsat fart på den 

teknologiske udvikling på køretøjsområdet, og en række nye køretøjer 

fremdrevet af brint, gas og el introduceres gradvis på det danske marked. De 

nye køretøjer indeholder ny og avanceret teknologi, hvilket stiller nye krav til 

mekanikernes kompetencer, da de nye teknologier medfører, at en række nye 

sikkerhedsmæssige foranstaltninger skal opfyldes i forbindelse med service og 

reparation af disse køretøjer. 

 

En lang række nye AMU-kurser indeholdende nye teknologier (gas og brint) er 

pt. ved at blive udviklet på den eksisterende AMU bevilling 2017/2018. 

I forbindelse med den igangsatte ”AMU-revision” er porteføljen på 

køretøjsområdet blevet gennemgået, på den baggrund vurderer sekretariatet, at 

der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at udvikle yderligere AMU-kurser. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 

 

3.1.3. Flyteknisk område (FKB 2604)  

Antallet af uddannede flymekanikere har været dalende de seneste år, men der 

forventes et øget behov for flymekanikere i fremtiden bl.a. pga. større aktivitet i 
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fx Københavns Lufthavn. Flere starter og landinger skaber et øget behov for 

flyvedligeholdelse i lufthavnen herunder ”line-maintenance”. 

Den nye modulopbyggede flyteknikeruddannelse indeholdende en A-

flymekaniker er blevet implementeret den 1. januar 2018, hvilket forventes at 

øge tilgangen til uddannelsen til A-flymekaniker og B1/B2-flytekniker. 

 

TEC har i forbindelse med ”friinstitutionsforsøget” udbudt en række nye 

efteruddannelseskurser. TEC har kontaktet sekretariatet med henblik på, at få 

nogle af kurserne implementeret som AMU-kurser. Sekretariatet forventer at 

implementere en række af de nye AMU-kurser i første halvår af 2019. Der 

ansøges derfor ikke om udviklingsmidler for 2019. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret til stigende. 

 

3.1.4. Teater-, udstillings- og eventområdet (FKB 2255)  

Der er en løbende udvikling i udstyr og teknologi på området og de eksisterende 

kurser på området vurderes på nuværende tidspunkt at dække de behov, som 

er på efteruddannelsesområdet. Jobområdet blev sidste år udvidet med AV-

teknik delen. Der er allerede igangsat udvikling af to nye 

arbejdsmarkedsuddannelser, der vil sikre, at medarbejderne indenfor dette felt 

også kan vedligeholde udvikle nye kompetencer. Det vurderes, at den samlede 

kursusportefølje dækker branchens behov. Derfor er der ikke behov for udvikling 

af nye arbejdsmarkedsuddannelser i 2019. Til gengæld vil udvalget opfordre den 

godkendte AMU-udbyder at etablerer frivillig partnerskab (trepart II) med en 

anden skole. Dette vil styrke brugen af AMU på teater-, event og AV tekniske 

område. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 

 

3.1.5. Guld- og sølvsmedeområdet (FKB 2606)  

Branchen er inde i et økonomisk opsving, og der købes derfor flere 

produkter inden for ædelstens- og smykkeområdet. Men branchen har 

også fokus på ændringer i forbrugeradfærd, nye indkøbsmønstre, 

udfordringen/muligheden med internettet, digital markedsføring og e-

handelsplatforme m.m. Alt sammen med fokus på styrket salg og øget 

produktivitetsudvikling. I forhold til det håndværksmæssige er der 
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kommet fokus på mere avanceret teknologi i form af CAD/CAM, til design 

og unika produktion, restaurerings og reparations arbejde og Added 

Manufactoring (AM) til fremstilling af kundetilpassede prototyper.  

 

Guld- og sølvsmede erhvervsuddannelsen er kvotebelagt, da det er en 

populær uddannelse, som forventeligt ville kunne optage et betydeligt 

højere antal elever end de 30 elever som Metalindustriens 

uddannelsesudvalg - med henblik på varig beskæftigelse inden for faget 

– vurderer, vil udgøre et passende antal årlige dimittender på 

uddannelsen.  

En del ufaglærte/tillærte i branchen efterspørger dog fortsat de 

kernekvalificerende AMU uddannelser i smykkefremstilling, og de fleste af 

disse AMU kurser er allerede udviklet. Derfor er der pt. ikke behov for 

nyudvikling af arbejdsmarkedsuddannelser. Til gengæld er der behov for 

en ajourføring og udvikling af undervisningsmateriale.   

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Stigende. 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Undervisningsmateriale 

3D tegning og konstruktion til ædelsmedemodeller X 

 

3.1.6. Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien  

(FKB 2231)  

Forebyggende vedligehold går ud på, at man ud fra erfaring med den 

enkelte maskine i et produktionslayout udarbejder en samlet plan for 

systematisk vedligehold. Altså sætter frekvens på hvordan og hvornår, 

der skal udføres vedligehold på den enkelte maskine. 

Resultater med systematisk forebyggende vedligehold er mange og 

synlige. Bl.a. ses: 

 

• Produktivitet – hævet med op til 30% 

• Reduktion af brok og tid brugt på omkørsler 

• Stabile processer  

• Reducerede vedligeholdelsesomkostninger 

• Reduktion af spildtid – ventetid 
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• Reduceret tid til om planlægning – ved nedbræk 

• Reduceret lager pga. mindre usikkerhed 

• Bedre leveringsevne til kunder 

 

Dette kvalifikationsområde dækker Metalindustriens Uddannelsesudvalg 

med AMU Uddannelser fra FKB’en. Der er i den forbindelse ikke noteret 

behov for egentlig nyudvikling af AMU mål til denne FKB i 2019.  

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 

 

3.1.7. Maskin- og værktøjsområdet (FKB 2244) 

Udvalget forventer, at aktiviteten på AMU efteruddannelsesmålene i FKB 2244, 

vil stige i 2019.  

 

Forventningen bygger dels på,  

 at driftstaxameteret til skolerne og VEU-godtgørelsen til deltagene 

justeres i positiv retning,  

 at MI forventer at se en mere markant markedsføring af de relativt 

nyudviklede AMU-mål på værktøjsområdet, som endnu ikke har vundet 

fodfæste 

 at udvalget i forbindelse med revisionsarbejdet har foretaget en 

oprydning i antallet af kurser, hvilket vil skabe større overblik og bedre 

udbudsmuligheder på de tilbageværende kurser.  

 

Dette vil i koordination med Industriens Fællesudvalgs udviklingsarbejde 

omkring FKB 2787 resultere i nye kombinationsefteruddannelser og strukturer 

på området, som for alvor vil være brugbare ”værktøjer” for virksomheder, der 

ønsker at styrke innovationskompetencerne hos den enkelte eller i et team.  

 

Også virksomhedernes og medarbejdernes ønsker om et solidt fundament for 

mere specifik produktivitetsudvikling, ligger ligefor. 

 

Tilbuddet om efteruddannelse inden for CNC området til især de faglærte 

medarbejdere i metal, maskin- og værktøjsbranchen, skal også fremadrettet 

kunne ske i en stærk vekselvirkning mellem erhvervsuddannelsesfundamentet, 

de specifikt rutinerede og sidemandsoplærte faglige kvalifikationer hos den 
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enkelte, i en kombination med de bagved liggende teorier og færdigheder på 

helt konkrete tekniske AMU efteruddannelser.  

 

Og udviklingen står ikke stille. I 2019 ønsker Metalindustriens 

Uddannelsesudvalg, at der udvikles nye UV materialer inden for området 

avanceret spåntagende bearbejdning, omfattende bl.a. komplekse materiale 

strukturer, produktivitets strategier ved produktion i højstyrke stål 

varmebehandling samt bearbejdning og varmebehandling af ædelståls 

legeringer. Dette udviklingsarbejde – inkl. faglæreruddannelse - ønskes 

gennemført af viden centeret Danish Advanced Manufacturing Research Center i 

Herning (DAMRC) i samarbejde med Metalindustriens Uddannelser. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Stigende. 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Undervisningsmateriale Læreruddannelse 

Materialekendskab X  

Kompositmaterialer   X  

Spåntagning i svært 

bearbejdelige materialer 
X  

Grundlæggende spåntagning, 

en teoretisk forståelse 
X  

CNC faglærer seminar  x 

Materialelære faglærer seminar  x 

 

3.1.8. Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg (FKB 2247)  

Aktiviteterne på efteruddannelsesområdet for mekanisk sikringsteknik er efter 

gensidig aftale mellem DBI og TEC i Ballerup ”flyttet” helt til TEC regi, som også 

i den kommende udbudsrunde derfor vil søge om permanent 

udbudsgodkendelse til denne FKB. Områdets efteruddannelser blev i 2016 

ajourført. Herunder er implementeret et nyt fælles introduktionsmodul til 

området for mekanisk sikringsteknik. Udvalget forventer – bl.a. på baggrund 

heraf - at få vendt den nedadgående aktivitetsudvikling, der har været på 

efteruddannelsesområdet for mekanisk sikring i flere år.    
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Forventning til uddannelsesaktivitet 

Stigende. 

 

3.1.9. Køleteknisk område (FKB 2707)  

Køleteknikeruddannelsen har en stigende efterspørgsel efter faglært 

arbejdskraft, hvilket giver gode jobmuligheder og en attraktiv løn. 

Det køletekniske område oplever en teknologisk vækst, hvor fokus er overgang 

fra drivhusgasser til naturlige kølemidler som fx CO2. Derudover er der et øget 

fokus på varmegenvinding, som følge af øget politisk, lovmæssig bevågenhed på 

både nationalt og internationalt plan. 

 

Køleteknikeruddannelsen gør god brug af AMU-systemet til efteruddannelse og 

omskoling af faglærte med anden uddannelsesmæssig baggrund. Uddannelsen 

oplever en positiv tilgang af elever med baggrund som bl.a. smed, elektriker, 

mekaniker, VVS’er og maskinarbejdere/industriteknikere. Nogle tager hele 

uddannelsen som EUV. Andre benytter AMU-systemet til omskoling. 

 

Der er fortsat et stort potentiale inden for det køletekniske område – særligt 

inden for omskoling. I en analyse gennemført for MI, som publiceret i september 

2016, fremgår det, at ca. 850 personer arbejder med en køleteknisk 

stillingsbetegnelse uden at have en fagspecifik uddannelse. Det svarer til mere 

end 60% af den samlede arbejdsstyrke inden for det køletekniske område. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Stigende. 

 

3.1.10. Klimateknisk område (FKB 2708)  

Inden Energistyrelsen indførte de lovpligtige eftersyn med bekendtgørelse nr. 

1104 af 20/9 2007 havde der været kontakt mellem Energistyrelsen og AMU 

Hoverdal om den kvalifikationserhvervelse, der opnås på AMU målene: 

 

-Klimateknik, service og drift 

-Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg 

-Indregulering af ventilations- og klimaanlæg 

-Måling af termisk og akustisk indeklima 
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I samråd med den certificerende organisation DANAK besluttedes det derfor, at 

optage ovenstående AMU-kurser som kompetence udviklings fundament af 

ventilationsmontører i forhold til DS 17020.  

 

Med den historiske udvikling der har været på dette AMU program, er der ingen 

tvivl om, at udvalget med AMU uddannelserne i FKB 2708, også i de kommende 

år, står godt rustet til at kvalifikationsdække de arbejdsmarkedsbehov for 

målgruppen metalindustrielt faglærte og eller ufaglærte medarbejdere, som har 

eller ønsker job som montører i ventilationsbranchens virksomheder. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Stigende. 

 

Der ansøges samlet følgende opgaver i relation til FKB’en: 

 

Titel Uddannelsesmål 

Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg x 

Klimatekniske målinger og komponenter x 

VENT ordning, opkvalificering x 

Klimateknik, fejlfinding på automatikkomponenter x 

 

 

3.1.11. Varmeteknisk område, fyrede anlæg (FKB 2709)  

Uddannelserne på området er fuldt dækkende i forhold til behov, og der er ikke 

sket ændringer i teknologier og lovgivning som nødvendiggør revision eller 

nyudvikling. 

 

Udvalget har i forbindelse med gennemgang af amu-porteføljen gennemgået 

samtlige uddannelser, og indstiller i denne forbindelse at en række uddannelser 

nedlægges, samt at der udvikles prøver på uddannelser med aktivitet over 0,5 

årselev. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret. 
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Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2019

Sammenfatning af ansøgning om udviklingsopgaver og analyser

HAKL vurderer i sin ansøgning at der er behov for følgende:

1. Analyser af udvalgte FKB og kursusområder i HAKL som følge af kursusgennemgangen

2. Et fælles analyse- og udviklingsprojekt om afdækning og evt. udvikling af tværgående kurser
for en bredere målgruppe inden for HAKL, SUS, TUR, KHRU og ETIE´s kursusområder

3. Analyse- og udviklingsprojekt om, hvordan de nye fleksible muligheder i AMU (Tema 2) med
bedre kobling til det videregående niveau, kan udfoldes

4. Øvrige revisions- og udviklingsopgaver inden for de enkelte FKB, bl.a. som følge af udviklin-
gen på EUD med nyt speciale i Digital handel inden for Detailhandel og Handel

Alle analyse- og udviklingsprojekter vurderes yderst relevante og er derfor anført med prioritet 1.
Alle nye kurser, samt kurser og undervisningsmaterialer, der skal revideres, er også ansøgt med pri-
oritet 1. Nye undervisningsmaterialer til nye kurser og nye læreruddannelser er som udgangspunkt
ansøgt med prioritet 2.

Behovsredegørelsen

HAKL forventer en uændret aktivitet i 2019 i forhold til 2018 forudsat at antallet af ledige på kursus
er uændret i forhold til 2018.
Efter et mindre opsving i AMU-kursusaktiviteten fra 2015 til 2016, faldt aktiviteten fra 2016 til 2017 til
under 2015-niveau, og målt på 1. kvartal 2018 forventes aktiviteten at falde yderligere.
Faldet i kursusaktiviteten fra 2016 og fremefter, kan primært henføres til faldet i antal ledige og antal
kursister uden for arbejdsstyrken.
Hvor antallet af ledige i 2016 udgjorde 14,4 % af den samlede aktivitet på 122.892 kursister, var an-
tallet af ledige faldet til 4,1 % af den samlede aktivitet på 113.349 kursister i 2017. Antallet uden for
arbejdsstyrken var også faldet og udgjorde 7,4 % i 2017 i forhold til 8,9 % i 20161.
Selvom der i 2017 var en fremgang i antal beskæftigede kursister, således at de udgjorde 87,1 %,
var det altså ikke nok til at opveje faldet i aktiviteten, der kan henføres til færre ledige kursister og
kursister uden for arbejdsstyrken.
Det vurderes, at kursusaktiviteten i 2019 vil være på niveau med aktiviteten i 2018, såfremt antallet
af ledige på kursus i 2019 er uændret i forhold til 2018. Faldet i antal ledige kursister skal formentlig
findes i det faktum, at beskæftigelsen er på sit højeste siden krisen i 20092. Selvom der ses en stig-
ning i antallet af beskæftigede kursister, så stiger antallet ikke i samme omfang som antallet af le-
dige kursister falder. Det hænger sandsynligvis sammen med, at de beskæftigede kursister ikke har
tid til at komme på kursus.

Ad 1. Analyse af udvalgte FKB og kursusområder i HAKL som følge af
kursusgennemgangen
HAKL har som opfølgning på VEU-trepartsaftalen fra oktober 2017, gennemgået hele sin kursuspor-
tefølje på baggrund af sidste års bevilgede analyse om gennemgang af alle kurser inden for de 15
FKB, som HAKL har udviklingsansvaret for.

1 Uddannelsesnævnets bearbejdning af statistik om AMU fra Undervisningsministeriets databank
2 Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdskraftundersøgelsen, 2. KVT. 2018

Tilbage til indholdsfortegnelsen
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Formålet med analysen og kursusgennemgangen har været at sikre relevante og fremtidssikrede 
kurser for målgruppen, og dermed et grundlag for at kunne vurdere, hvad gennemgangen gav an-
ledning til i forhold til at fastholde, revidere, nedlægge eller sammenlægge kurser, herunder om der 
kunne skabes større aktivitet på kurser, der faldt under den definerede fokusgrænse.  
 
Resultatet har været en række statusnotater og anbefalinger til HAKL og referencegrupperne, der 
giver grundlag for at vurdere, hvilke ændringer i kursusporteføljen, der bør ske i 2018.  
Status på arbejdet med kursusgennemgangen i HAKL er, at HAKL vil gå fra 500 kurser pr. 1. januar 
2018 til 400 kurser ultimo 2018.  
 

1. A. Analyse- og udviklingsprojekt inden for convenience i FKB 2265 Detailhandel 
 
Formål og begrundelse  
Kursusgennemgangen i HAKL i 2018 har vist, at kurserne om fødevarer og convenience i FKB De-
tailhandel har meget lav aktivitet. Da convenience- og fødevareområdet er et smalt brancheområde 
inden for detailhandel, der er i vækst, har referencegruppen, det faglige udvalg for detailhandelsud-
dannelser, anbefalet HAKL, at kurserne fastholdes i 2018.  
Det drejer sig om: 

• 40366 Kunderådgivning ift. fødevarer 
• 47609 Iscenesættelse af salgsfremstødsvarer (spotvarer) 
• 47613 Fremtidens convenience-forbruger 
• 47617 Vejledning om mærkningsordninger i detail 

 
Referencegruppen har samtidig anbefalet HAKL, at målgruppens arbejdsfunktioner og kompetence-
behov inden for fødevarer og convenience bør undersøges nærmere, så kursusområdet kan blive 
opdateret og tilpasset målgruppen og virksomhedernes behov. Dette især med henblik på at sam-
tænke kursusområdet i AMU med det ny EUD-speciale i convenience, så beskæftigede i branchen 
via AMU får samme muligheder for at erhverve kompetencerne, som de unge på EUD. 
 
Projektaktiviteter 
Analysen skal således give et grundlag for at revidere og udvikle kursusudbuddet på fødevarer og 
convenience inden for FKB 2265 Detailhandel gennem følgende aktiviteter:  
 

• Beskrivelse af arbejdsfunktioner og kompetencebehov der bør satses på  
• Vurdering af i hvilket omfang det eksisterende kursusudbud matcher behovet for kompeten-

ceudvikling 
• Revision/opdatering/udvikling af kurser og evt. tilkobling af enkeltfag  

 
Analysen skal således bidrage til at styrke efteruddannelsesindsatsen fremadrettet inden for fødeva-
rer og convenience, herunder ved at vurdere i hvilket omfang det eksisterende udbud af AMU-kur-
ser bør opdateres/matcher behovet for kompetenceudvikling, også i relation til det ny EUD-speciale 
i convenience. 
 

1. B. Analyse inden for FKB Administrative funktioner i HR 
 
Baggrund 
I forbindelse med kursusgennemgangen i HAKL i 1. halvår 2018, har referencegruppen, det faglige 
udvalg for kontoruddannelser, gennemset kurserne under FKB 2285 Administrative funktioner i HR 
og drøftet, hvad der bør ske med kurserne. Aktiviteten på flere af kurserne ligger under den definerede 
fokusgrænse, eller tæt på. Et af kurserne uden aktivitet er allerede blevet nedlagt. 
Referencegruppen har derfor anbefalet HAKL, at hele området bør analyseres nærmere for at vurdere 
behovet fremadrettet. 
 
Formål og begrundelse  
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HAKL og referencegruppen vil gerne have afdækket, hvilke tilbud der findes på videregående uddan-
nelsesniveau inden for HR-administration for nærmere at vurdere, hvorvidt kompetencerne hentes fra 
dette niveau i stedet for AMU, og hvilken form for efter-/videreuddannelser virksomheder og medar-
bejdere bruger. Det vil sige interviews og statistik om målgruppen og dens arbejdsfunktioner, kompe-
tenceudviklingsbehov samt anvendelse af efteruddannelse. 
 
Formålet er at kunne justere kursusudbuddet i FKB 2285 Administrative funktioner i HR fremadrettet 
i forhold til de arbejdsfunktioner og kompetenceudviklingsbehov, som målgruppen i AMU har inden 
for dette område. 
 
Projektaktiviteter 
Analysen skal således give et målrettet beslutningsgrundlag for udbuddet inden for FKB 2285 Admi-
nistrative funktioner i HR gennem følgende aktiviteter:  
 

• Registeranalyse af målgruppen og dens arbejdsfunktioner 
• Afdækning af efter- og videreuddannelse på området 
• Jobprofiler og kompetencebehov  
• Vurdering af i hvilket omfang det eksisterende kursusudbud matcher behovet for kompeten-

ceudvikling for målgruppen 
 

1.C. Analyse af jobområdet og kompetencebehov inden for FKB 2268 IKT-administra-
tion 
 
Formål og begrundelse  
Referencegruppen, det faglige udvalg for kontoruddannelser har i forbindelse med kursusgennem-
gangen anbefalet HAKL, at målgruppens arbejdsfunktioner bør analyseres nærmere for at vurdere 
kompetence- og kursusbehovet fremadrettet.  
 
I takt med at it-teknologien bliver mere brugervenlig og gør flere administrative opgaver og arbejds-
gange mere automatiserede og lettere at udføre for den enkelte medarbejder, er det relevant at un-
dersøge, hvilke arbejdsfunktioner og kompetencebehov der er for administrative medarbejdere, der 
kan håndtere mere specialiserede it-funktioner. Det vil også være relevant at inddrage evt. udvikling 
af it-specialefag på EUD Administration.   
 
Formålet med analysen er at kunne opdatere og justere beskrivelsen af jobområdet og kurserne i 
FKB 2268 IKT-administration til de arbejdsfunktioner og kompetencebehov, der måtte være fremad-
rettet for målgruppen i AMU. 
 
Projektaktiviteter 
Analysen skal således afdække målgruppens arbejdsfunktioner og kompetencebehov fremadrettet 
med henblik på en vurdering af jobområdet/beskrivelsen af FKB IKT-administration og kursusudbud-
det inden for denne:  
 

• Afdækning af målgruppens arbejdsfunktioner 

• Jobprofiler og kompetencebehov  

• Vurdering af i hvilket omfang FKB IKT-administration skal opdateres og det eksisterende 
kursusudbud matcher behovet for kompetenceudvikling for målgruppen 

 
Analysen skal således afdække de arbejdsfunktioner og kompetencebehov målgruppen har inden 
for IKT-administration fremadrettet for at vurdere i hvilket omfang det eksisterende udbud af AMU-
kurser matcher behovet for kompetenceudvikling og om der er behov for opdatering af beskrivelsen 
af jobområdet for FKB IKT-administration. 
 

1. D. Analyse af FKB 2282 Produktion af kommunikations- og medieprodukter 



Efteruddannelsesudvalget for   

Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse 
   
 

4 
 

 

 
Formål og begrundelse  
Der har de seneste år været et markant fald på aktiviteten på kurserne inden for FKB 2282 Produk-
tion af kommunikations- og medieprodukter. 
 
Gennem en årrække er kurserne ellers blevet nedbrudt i mindre moduler af 1-2 dages varighed med 
sammenhæng til EUD-fagene med henblik på at gøre det lettere at lave samlæsning, og at kunne 
udbyde lige præcis den del, som kursister og virksomheder måtte efterspørge. 
  
Denne nedbrydning i mindre moduler ser dog ikke ud til at have slået igennem hos skolerne, der 
også har været udfordret i forbindelse med EUD-reformen og den lave AMU-aktivitet generelt.  
 
Referencegruppen har derfor i forbindelse med kursusgennemgangen nedlagt 58 kurser og vurde-
ret, at 17 kurser skulle opdateres og evt. sammenlægges og afkortes i 2018. Kursusudbuddet be-
står nu af i alt 57 kurser (inkl. de 17). 
 
Referencegruppen finder dog, at man mangler viden om brancheudviklingen og den samlede mål-
gruppes arbejdsfunktioner for hele bredden af FKB 2282 for at kunne vurdere, om der er kompeten-
ceudviklingsbehov, som ikke dækkes af den nuværende kursusportefølje, dvs. om den nuværende 
kursusportefølje bør justeres og evt. suppleres med nye kurser for at imødekomme virksomheder og 
medarbejderes behov fremadrettet.  
 
Der er derfor behov for at se nærmere på målgruppens størrelse, uddannelsesbaggrund og jobfunk-
tioner kombineret med trends og kompetenceudviklingsbehov i branchen fremadrettet. 
 
Projektaktiviteter 
Analysen skal således give et målrettet beslutningsgrundlag for opdatering af kursusudbuddet og 
beskrivelsen af jobområdet i FKB Produktion af kommunikations- og medieprodukter gennem føl-
gende aktiviteter:  
  

• Registeranalyse af målgruppen og dens størrelse 
• Branchens bud på fremtidsscenarier 
• Jobprofiler og kompetencebehov  
• Vurdering af i hvilket omfang det eksisterende kursusudbud matcher behovet for 

kompetenceudvikling 
 
Analysen skal således bidrage til at styrke efteruddannelsesindsatsen fremadrettet inden for produk-
tion af kommunikations- og medieprodukter, herunder ved at vurdere i hvilket omfang det eksiste-
rende udbud af AMU-kurser matcher behovet for kompetenceudvikling. 
 
Mål og resultater  
Målet er at få afdækket målgruppens størrelse, uddannelsesbaggrund, jobfunktioner mv. samt frem-
tidige kompetenceudviklingsbehov, som det vurderes af virksomheder og skoler og evt. inddragelse 
af relevante analyser på området. 
 
Resultatet af analysen vil være en beskrivelse af målgruppen kombineret med trends og kompeten-
ceudviklingsbehov i branchen, dvs. præcisering af faglige profiler og anbefalinger til justering af ek-
sisterende kursusudbud inden for FKB 2282 produktion af kommunikations- og medieprodukter. 
 
Når analysen er afsluttet, har referencegruppen et bedre beslutningsgrundlag for at tilpasse udbud-
det af arbejdsmarkedsuddannelser inden for FKB. Analysen vil samtidig være med til at kvalificere 
udvalgets øvrige udviklingsaktiviteter i relation til udvikling af digitale undervisningsmaterialer, kurser 
på højere niveauer der leder op til AU. 
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Ad 2. Et fælles analyse- og udviklingsprojekt om afdækning og evt. ud-
vikling af tværgående kurser for en bredere målgruppe 

 

2. A. Analyse og udvikling af kurser på tværs af FKB til en bredere målgruppe 
 
Rammerne 
HAKL og SUS har taget initiativ til et analyse- og udviklingsprojekt om kurser på tværs af efterud-
dannelsesudvalgenes FKB til en bredere målgruppe. I alt 5 efteruddannelsesudvalg står bag ansøg-
ningen i fællesskab. Rent teknisk, administrativt og ledelsesmæssigt forankres analyse- og udvik-
lingsprojektet i HAKL.  
 
Baggrund 
Baggrunden for det fælles projekt er VEU-trepartsaftalen fra oktober 2017. Her fremgår det, at par-
terne er enige om at skabe et moderniseret AMU-program med færre og bredere kurser. Derfor har 
efteruddannelsesudvalgene fået til opgave at gennemgå kursusporteføljen i 2018. 
På baggrund af VEU-trepartsaftalen har efteruddannelsesudvalgene SUS, HAKL, KHRU, ETIE og 
TUR besluttet sig til at ansøge om et analyse- og udviklingsprojekt. Analysen skal forholde sig til, 
hvordan man kan sammenlægge og revidere kurser på tværs af FKB med et indhold af mere gene-
risk karakter for en bredere målgruppe. Målgruppen udøver kompetencen i forskellige kontekster.  
Disse kurser er i det nuværende AMU-beskrivelsessystem udviklet inden for de enkelte efteruddan-
nelsesudvalgs forskellige FKB, og kurserne er i deres titel, indhold og varighed tilpasset de pågæl-
dende, relevante målgrupper. 
 
Formål  
Formålet er at få afdækket, hvor der evt. er overlap mellem kurser på tværs af efteruddannelsesud-
valgenes FKB og derefter udpege nogle kursusområder, fx konflikthåndtering, der kan arbejdes vi-
dere med. Efter afdækningen, skal der herefter findes en struktur for gennemførelse af resten af 
projektet. Der opstilles og beskrives en eller flere modeller for sammenlægning og revision af kurser 
for en bredere målgruppe. Den eller de valgte modeller danner dernæst baggrund for den sammen-
lægning af eksisterende kurser til nye kurser med et mere generisk indhold til en bredere mål-
gruppe. Dette udviklingsarbejde foretages af undervisere/udviklere fra skoler, der har kendskab til 
de 5 deltagende efteruddannelsesudvalgs kurser. Sekretariaterne indgår som sparringspartnere og 
står for den afsluttende kvalitetssikring af de udviklede kurser. De udviklede kurser afprøves, hvis 
muligt, eller målgruppen og virksomheder/brancheområder involveres på anden vis.  
 
 

Ad 3. Analyse- og udviklingsprojekt om, hvordan de nye fleksible mulig-
heder i AMU kan udfoldes 
 

3. A. Analyse under tema 2: Understøttelse af nye fleksible muligheder på AMU-områ-
det – friere muligheder for at kombinere AMU-undervisning med videregående ud-
dannelse. 
 
Baggrund 
For faglærte i beskæftigelse ved vi, at der er barrierer for ved at gå i gang med en akademiuddan-
nelse, fx fordi akademiuddannelserne vurderes for lange og for teoretiske. Her kunne AMU være 
med til at sikre faglærte i beskæftigelse mulighed for at kombinere de praksisnære AMU-kurser med 
relevante akademi-moduler. 
 
HAKL har som strategisk mål, at der etableres gennemskuelige adgangsvej imellem AMU-uddan-
nelserne og bl.a. akademiuddannelserne (VVU), og også at der i AMU-systemet udvikles kompeten-
cer som kan lette vejen for de kursister, der ønsker at fortsætte deres kompetenceudvikling på aka-
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demiuddannelser eller andre videregående uddannelser, samt at kompetencer/kursusmål kan med-
virke til at bygge bro til akademiuddannelserne igennem at mindske den faglige afstand imellem 
AMU og akademiuddannelser. 
HAKL har allerede udviklet flere uddannelsesmål på NQF-niveau 5, der rækker ind i eller ækvivale-
rer dele af VVU-fag, men aktiviteten har været svag, og det er usikkert om akademierne anerkender 
de kompetencer der opnås igennem AMU-systemet. 
Som et led i friinstitutionsforsøget har skoler arbejdet med overgange imellem AMU og akademiud-
dannelser, så flere skoler har gjort erfaringer, som dette projekt vil bygge videre på. 
 
Formål og begrundelse  
Formålet er at sikre at AMU-uddannelsessystemet ikke opleves som en uddannelsesmæssig blind-
gyde. 
HAKL ønsker at medarbejdernes og virksomhedernes behov for kompetencer på højere niveauer 
kan imødekommes igennem kombination af AMU med elementer fra andre uddannelsesområder, fx 
akademiuddannelser. 
Samtidig ønsker HAKL at allerede erhvervede kompetencer på højniveau anerkendes af akademi-
erne. Forventningen er, at indførelsen af tests i AMU vil fremme akademiernes anerkendelsen af 
AMU-kompetencer på højniveau. 
 
 

Ad 4. Øvrige revisions- og udviklingsopgaver 
 
Læreruddannelse/workshops om information og feedback på test og prøver i AMU på 
HAKLs fagområder 
HAKL vil som led i den korrespondance, der har været med ministeriet, gennemføre ovennævnte 
aktiviteter under Prøvepuljen. 

 
FKB 2676 Praktisk Kirketjeneste 
Referencegruppen ser et behov for udvikling af 2 nye kurser: 
 

• Kirkefunktionærens opgaver ifm. større bygge-/renoveringsarbejder, og 

• Etiske krav i kirkefunktionærens opgaveudførsel 
 
Begrundelse for nyudvikling: 
Der er behov for udvikling af 1 uddannelse, som giver kirkefunktionæren kompetencer til at varetage 
praktiske opgaver ifm. større bygge-/renoveringsarbejder i kirken. Menighedsrådet har via en kirke-
værge ansvaret for, at bygge- og renoveringsarbejder forløber som planlagt. Men da kirkeværgen 
som politisk valgt ikke dagligt kan være til stede i kirken og løbende følge bygge- og renoveringsar-
bejder, herunder varetage den løbende kommunikation med håndværkerne, er der behov for, at 
dette praktiske arbejde varetages af en kirkefunktionær – ofte kirketjeneren – som dagligt er til stede 
og løbende kan informere kirkeværgen. 
I forbindelse med planlægning af bygge- og renoveringsarbejder kan menighedsrådet/kirkeværgen 
med fordel indhente praktiske input fra kirkefunktionærer i forhold til at få funktionelle og arbejdsmil-
jøvenlige løsninger.  
Opgaven kræver, at kirkefunktionæren er i stand til at indgå i en løbende dialog med menighedsråd 
og kirkeværge. Kirkefunktionæren skal kende det overordnede forløb af en byggesag, forstå, hvor-
dan et byggeprojekt hænger sammen og kunne tænke helhed og funktionalitet i forhold til den dag-
lige brug og vedligeholdelse af kirkens rum. Kirkefunktionæren skal kunne følge med på en bygge-
tegning og kunne håndtere de informationer, der måtte fremkomme på et byggemøde. Kirkefunktio-
næren skal ikke selv træffe afgørelser, men kunne videreformidle den nødvendige information til kir-
keværgen. 
Etiske krav i kirkefunktionærens opgaveudførsel.  
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I Analyse af krematoriemedarbejderes uddannelsesbehov (2017) anbefales det, at der udvikles en 
nyt AMU-mål omkring etik i arbejdsgange på krematoriet. Fremgangsmåder og procedurer vedrø-
rende arbejdsprocesser i krematoriet er tilrettelagt mht. etiske dimensioner i arbejdets udførelse.  
En særlig etisk dimension gør sig gældende i betjening af borgere med andet religiøst tilhørsforhold. 
Det gælder både i forhold til arbejdet på krematorier, på kirkegårde og kirkegårdskontorer samt på 
kirkekontoret i forbindelse med personregistreringen. 
Generelt gælder det, at der er etiske dimensioner, krav og normer i mange af de arbejdsopgaver, 
som kirkefunktionæren udfører i kirken og på kirkegården. Det gælder i forhold til betjening af bor-
gerne i forbindelse med forskellige kirkelige handlinger, i forbindelse med forskelligt brug af kirkens 
rum, håndhævelse af ordensregler, kistehåndtering mm.   
 
Undervisningsmaterialer: 
Der er et behov for udvikling/revision af undervisningsmaterialer til følgende uddannelser: 

• Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt ifm. den revision af kurset, der udføres i 
2018 som led i kursusgennemgange ni HAKL 

• Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald ifm. den revision af kurset, der udføres i 2018 
som led i kursusgennemgangen i HAKL 

• 40079 Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet. Uddannelsesmålet er forsat 
relevant, men undervisningsmaterialet skal revideres og ajourføres ift. indholdsmæssige pri-
oriteringer og nye problemstillinger 

• 40136 Tilsyn med kirkebygninger og inventar. Der findes ikke undervisningsmateriale mål-
rettet kursets målgruppe 

• Udvikling af undervisningsmateriale til ansøgt ny uddannelse, da der ikke findes undervis-
ningsmateriale målrettet kursets målgruppe: Kirkefunktionærens opgaver ifm. større bygge- 
og renoveringsarbejder 

• Udvikling af materiale til ny uddannelse, da der ikke findes undervisningsmateriale målrettet 
kursets målgruppe: Etiske krav til kirkefunktionærens opgaveudførsel. 

 
HAKL har på FKB 2676 Praktisk kirketjeneste valgt en strategi med at udvikle undervisningsmateri-
ale til alle arbejdsmarkedsuddannelser. Det hænger sammen med, at det dels er et specialiseret 
område og dels at der ikke er nogen erhvervsuddannelse på området, hvor man vil kunne tage rele-
vant undervisningsmateriale og tilpasse.  
Flere af kurserne indgår desuden i en aftalt grunduddannelse på området, de såkaldte kontraktud-
dannelser, der gør det naturligt at udvikle undervisningsmateriale til kurserne. Rækken af undervis-
ningsmaterialer, der ønskes udviklet, er derfor udtryk for behovet for en løbende revision og nyud-
vikling af materialer til de pågældende kurser. 
 

FKB 2265 Detailhandel 
Følgende kurser søges revideret som led i normal procedure, da de er tilbage fra henholdsvis 2007 
og 2013: 
 

• 40330 Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen (1 dag, fra 2007) 

• 47342 Markedsføring med sociale medier i detailhandlen og 47343 Kundeloyalitet med sociale 
medier i detailhandlen revideres, sammenlægges og afkortes (begge af 2 dage, fra 2013) 
 

Kortlægning af jobprofiler beskæftiget med e-handel inden for detailhandel og B2B er afsluttet, og 
denne analyse vurderet at kunne få betydning for undervisningen på kurser inden for e-handel. Derfor 
ansøges der om en læreruddannelse/formidlingsworkshop med fokus på de kompetencer der er af-
dækket i analysen om Kortlægning af jobprofiler beskæftiget med e-handel inden for detailhandel og 
B2B til faglærerne på AMU-kurserne i e-handel.  
 

• Workshop/læreruddannelse i e-handel (formidling af analyseresultater af betydning for under-
visningen i AMU-kurserne om e-handel) 
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FKB 2748 Administration og assistance i tandklinikken 
Referencegruppen, det faglige udvalg for tandklinikassistentuddannelsen, der er referencegruppe 
for HAKL, har vurderet, at der er behov for udvikling af et AMU-kursus inden for kvalitetsstyring. Der 
er et behov for udvikling af kurser inden for kvalitetsstyring – og kvalitetssikring, da tandlæger i lig-
hed med andet sundhedsfagligt personale skal indberette og registrere i forhold til Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed m.m. Såfremt kurset bevilges, ønskes der midler til udvikling af tilhørende digitalt un-
dervisningsmateriale, så kurset med fordel kan udbydes digitalt: 
 

• Kvalitetsstyring i tandklinikken 
 

Der ansøges endvidere om færdiggørelse af påbegyndt digitalt undervisningsmateriale til kurset: 
 

• 48127 Digital administration på tandklinikken.  
 
 

FKB 2245 Offentlig forvaltning og sagsbehandling 
Følgende kursus søges revideret som led i normal procedure, da kurset har haft en vis aktivitet i 2017, 
men er tilbage fra 2011: 
 

• 44723 Dialog og samarbejde i den offentlig forvaltning (2 dage)  
 

FKB 2287 Handel og logistik 
Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen har udviklet og godkendt nyt speciale per 1. august 
2018: Digital handel B2B. 
 
Udvalget, der er referencegruppe for HAKL, har i dialog med de skoler, der er godkendt til at udbyde 
FKB handel og logistik, drøftet behovet for udvikling af AMU-kurser, der ækvivalerer de bundne spe-
cialefag i specialet Digital handel B2B med henblik på at faglærte vil kunne opnå kompetenceudvik-
ling inden for Digital handel B2B og således få dækket deres behov for erhvervsrettede kvalifikatio-
ner og kompetencer, der allerede er og i fremtiden vil blive efterspurgt på arbejdsmarkedet. 
 
Arbejdsmarkedsuddannelserne vil også kunne udbydes inden for FKB 2265 Detail, da der er sam-
menfald mellem specialet inden for Handelsuddannelsen og Detailhandelsuddannelsen. 
 
Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen søger om udviklingsmidler til to arbejdsmarkedsuddan-
nelser og udvikling af tilhørende digitale undervisningsmaterialer, så kurserne også kan udbydes 
digitalt: 
 

• Digital købsadfærd (foreløbig titel) 

• Digital markedsføring (foreløbig titel) 
 

Der er desuden behov for at revidere følgende kursus som led i normal procedure, da kurset har haft 
en vis aktivitet i 2017, men er tilbage fra 2012: 
 

• 47196 Økonomisk styring i handelsvirksomheden (2 dage) 
 

FKB 2285 Administrative funktioner i HR 
I forbindelse med den ny vedtagne ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020, er der behov 
for en opdatering af det eksisterende ferielovskursus fra 2009: 
 

• 40395 Anvendelse af ferieloven (2 dage) 
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3. oktober 2018

Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v., UUL-puljen 

2019 

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 

1. Sammenfatning

Efteruddannelsesudvalgets målgruppe omfatter time- og månedslønnede, mellemledere og ledere inden 

for følgende meget forskellige brancher: rengøring, ejendomsservice, vagt, vaskeri, festudlejning, 

urmagere, tandteknik, frisører og kosmetikere. 

For rengørings-, ejendoms- og vagtbranchen udvikles der grunduddannelser for ufaglærte og 

efteruddannelser for faglærte, mens der for vaskeri- og festudlejningsbranchen alene udvikles 

grunduddannelser for ufaglærte. 

For følgende brancher udvikles der efteruddannelse for faglærte: tandteknikere, urmagere, frisører og 

kosmetikere.  

Redegørelsen er baseret på de analyser, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg har gennemført samt 

de aktuelle analyser m.v., der er tilgængelige fra organisationer m.fl. Der er gennem året en positiv 

løbende dialog med organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, lokale uddannelsesudvalg, 

lærere m.fl. og på den baggrund formuleres de enkelte udviklingsopgaver i denne redegørelse. 

Det vurderes, at uddannelsesaktiviteten for de uddannelser, der administreres i SUS, i 2019 vil være 

uændret til stigende grundet revideringen af uddannelserne som følger af Trepartsaftalen. 

2. Udviklingen på arbejdsmarkedet, behov og udviklingsopgaver

Anvendelse af test i forbindelse med deltagelse i AMU-kurser er nyt. I forlængelse af Trepartsaftalen og 

det deraf følgende arbejde med at udarbejde prøver / test til alle arbejdsmarkedsuddannelser, er der derfor 

behov for, at understøtte underviserne i anvendelse af test og i at give respons til deltagere efter 

gennemført uddannelse og test.  

Det er af stor vigtighed, at lærerne opkvalificeres såvel fagligt som pædagogisk til opgaven.  

Det er Efteruddannelsesudvalgets erfaring, at skolerne har udfordringer ved at lade alle lærere inden for et 

fagområde deltage i uddannelse samtidig. Der ansøges derfor om midler til at gennemføre 

læreruddannelse på tværs af de brancher, der er repræsenteret i SUS. 

Der henvises til tema 1 i UUL 2019. (1) 

Analyser, evalueringer og lign. 

 Lærerkvalificering til prøver i AMU – tværgående for alle SUS brancher – tema 1 (1)

Tilbage til indholdsfortegnelsen
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FKB 2679 Rengøringsservice 

 

Den private del af rengøringsbranchen beskrives i to aktuelle publikationer fra DI: 

”Rengøring, facility management og ejendomsdrift og kantine/catering, Årsrapport 2018”1.  

”Servicebranchens årsrapport 2018”2 

 

Den gennemgående udfordring i rengøringsbranchen er fortsat uddannelse og professionalisering via: 

 Fastholdelse af gode medarbejdere – personaleomsætningen  

 Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft 

 Forbedring af image 

 Uddannelse og kompetenceudvikling af personalet 

 Øget professionalisering 

 Uddannelse og kompetenceudvikling af ledere 

 

Det er positivt, at der fortsat er en moderat vækst i såvel omsætning som beskæftigelse i den private del af 

branchen. Sammenlignet med det øvrige arbejdsmarked, tilbyder branchen gode jobmuligheder for 

medarbejdere med kort formel uddannelsesbaggrund og for personer med udenlandsk oprindelse. Den 

positive forventning om øget beskæftigelse kan imidlertid bremses, idet flere virksomheder fortsat 

oplever rekrutteringsproblemer. Den øgede tilgang af flygtninge til Danmark, som især fandt sted 

omkring 2015, udgør dog en potentiel rekrutteringsmulighed for branchen. 

 

Den private del af rengøringsbranchen er domineret af mange små virksomheder. 83 % af 

virksomhederne har under 10 ansatte og 13% af virksomhederne har mellem 10 og 50 ansatte. 

Personaleomsætning er høj - knap 40%, hvilket er højere end på hele DA-LO området.   

 

Branchens medarbejdere har typisk ingen eller kun en kort formel uddannelse. I forhold til det øvrige 

arbejdsmarked er en stor del af de ansatte - 48 % - uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er 

en svag tendens til et stigende uddannelsesniveau, men branchen halter forsat meget bagud i forhold til 

andre brancher. Mange medarbejdere er udfordret med hensyn til dansk og matematik, hvilket ikke har 

ændret sig i forhold til en analyse gennemført af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg for år 

tilbage.  

 

Rengøringsbranchen beskæftiger - sammenlignet med det øvrige erhvervsliv - en meget høj andel af 

borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Næsten hver anden medarbejder har udenlandsk 

oprindelse. Det positive er, at tilgangen af udenlandsk arbejdskraft i væsentligt omfang har bidraget til 

væksten i branchens produktion og beskæftigelse.  

 

AMU-uddannelserne fungerer dels som en vigtig introduktion til rengøringsbranchen både for danske 

medarbejdere og flygtninge/indvandrere og dels som videreuddannelse for erfarne medarbejdere. 

Uddannelse er en vigtig forudsætning for at udvikle branchens kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø.  

Der er et stigende krav til måling og vurdering af rengøringskvaliteten. Nye metoder indføres og særligt 

inden for hospitalsområdet, er dokumentation af kvalitet en stadig stigende opgave.  

 

Det er en almindelig antagelse, at rengøring er noget, alle kan. Den antagelse er et problem i et 

professionelt erhverv, hvor det er svært at tydeliggøre, at rengøring kræver faglige kompetencer.  

Det er nødvendigt at formulere fagligheden for at motivere til øget kompetenceudvikling for den enkelte 

medarbejder.  

 

En tæt dialog med branchens interessenter giver et godt grundlag for at vurdere, om de enkelte 

uddannelser er i overensstemmelse med branchens behov. Ved drøftelser i Uddannelsesudvalget, med 

                                                 
1https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/rengoring-facility-management-og-ejendomdrift-og-
kantinecatering/  

2https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/servicebranchens-arsrapport-2018/  

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/rengoring-facility-management-og-ejendomdrift-og-kantinecatering/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/rengoring-facility-management-og-ejendomdrift-og-kantinecatering/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/servicebranchens-arsrapport-2018/
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lokale uddannelsesudvalg, skoleledelser, lærere m.fl. er der udtrykt et ønske om en vurdering af bl.a. 

hastigheden af den teknologiske udvikling i branchen. (2) 

 

Mange kender til robotstøvsugere, men grundet de manglende hænder og prispresset i branchen forudser 

flere, at der snart kommer flere selvkørende maskiner / robotter i branchen. Der er et ønske om at 

afdække hvilke krav, den nye teknologi stiller til kompetenceudvikling af medarbejderne. (2) 

 

Der arbejdes løbende med at udvikle værktøjer, der kan understøtte den faglige del af undervisningen, 

men også styrke anvendelsen af digitale hjælpeværktøjer – under og efter uddannelsen.  

App’en: ”Rengøringsordbog”, er især målrettet deltagere med udfordringer mht. sprog. App’en indgår 

som en del af undervisningsmaterialerne og anvendes i mange sammenhænge før og også efter 

uddannelsen. Der er nu tilføjet et ekstra sprogspor – arabisk - så der er dansk, engelsk og arabisk. Der er 

behov for en revision af app’en med hhv. faglig opdatering/udbygning af ord og billeder (3) 

 

Det er helt nødvendigt at være bevidst om at fastholde og hæve kvaliteten i såvel uddannelserne, som de 

tilhørende undervisningsmaterialer, der løbende skal revideres. Der er behov for en faglig, men også i høj 

grad sproglig revision af fire kompendier: ”Materialekendskab og rengøringskemi”, ”Måling og vurdering 

af rengøringskvalitet”, ”Rengøring i renrum” og ”Skadeservice”. (4,5,6,7) 

 

Undervisningskvalitet hænger nøje sammen med engagerede og veluddannede lærere, der er bevidste om 

deres vigtige rolle. Desværre opleves det stadig vanskeligt at motivere skolerne til at lade lærerne deltage 

på konkret efteruddannelse inden for deres fag. Dog opleves en lille tendens til, at skolerne begynder at 

prioritere fagligheden, men driftsmæssige forhold begrunder ofte, at det ikke sker, selv om lærerne gerne 

vil opkvalificeres.    

 

Der efterspørges specifikt læreruddannelse i rengøring af rene rum. Andre former for "efteruddannelse" 

afvikles derfor i form af et netværksmøde og en konference, hvor aktuel faglig viden formidles. (8) 

 

 

Der søges til rengøringsbranchen om følgende: 

 

Analyser, evalueringer og lign. 

 Fremtidens teknologier og kvalifikationskrav inden for rengøringsbranchen (2) 

  

Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse   

 Revision af app. rengøringsquiz (3) 

 Undervisningsmateriale: ”Materialekendskab og rengøringskemi” – revision (4) 

 Undervisningsmateriale: ”Måling og vurdering af rengøringskvalitet” – revision (5)  

 Undervisningsmateriale: ”Rengøring i renrum” – revision (6) 

 Undervisningsmateriale: ”Skadesservice” – revision (7) 

 Tre læreruddannelser (8) 

 

 

 

FKB 2636 Ejendomsservice   

 
Der er stor politisk opmærksomhed omkring indsatsen for det grønne miljø, bedre ressourceudnyttelse og 

energibesparelser i samfundet. Alle aktører skal inddrages, og medarbejdere inden for ejendomsservice er 

centrale i den indsats. Medarbejderne skal have kompetencer indenfor såvel det tekniske, som det 

formidlingsmæssige. De skal kunne vurdere de nye tekniske muligheder ud fra økonomi og anvendelse, 

og de skal kunne vejlede beboere, brugere, kolleger m.fl. om anskaffelse, anvendelse og vedligeholdelse. 

 

Uddannelsesudvalget inddrager analyser - nogle om end af lidt ældre dato: ”Tekniske 

servicemedarbejdere – analyse af de tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og 
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fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov”, "Jobprofiler i ejendomsservice" og ”Rapport om 

efteruddannelsesbehov hos ejendomsserviceteknikere” i drøftelserne om branchens udvikling. Analyserne 

kan ses på SUS’ hjemmeside. 

 

Analyserne viser, at ejendomsservicebranchen er kendetegnet ved forholdsmæssigt mange ufaglærte og 

en høj anciennitet. Branchen er derfor opmærksom på, at der i de kommende år vil blive mangel på 

kvalificerede medarbejdere. Fokus er derfor rettet mod at skabe muligheder, så ufaglærte kan løftes til 

faglært niveau. Udvalget har gennemført analysen: ”Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for 

ejendomsservice” med det formål at beskrive uddannelsesstrukturer, der kan bidrage til løftet fra ufaglært 

til faglært.  

 

Mange voksne ufaglærte og faglærte med anden faglig baggrund gennemfører erhvervsuddannelsen til 

ejendomsservicetekniker. De voksne afklares og opnår oftest stor merit. Glædeligt er det, at de unge nu 

også i stigende grad søger ind på erhvervsuddannelsen. 

 

En ajourføring af kernemål i FKB 2636 Ejendomsservice, der blev gennemført i 2017, resulterede bl.a. i 

nedlæggelse og sammenlægning af et par kernemål, så den samlede portefølje af kernemål blev reduceret 

med 2 i overensstemmelse med Trepartsaftalen om et moderniseret AMU-system. 

Der henvises til rapporten: http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Rapport-om-omskrivning-af-

kernemål-word-29.06.17.pdf 

 

Udvalget har på baggrund af ajourføringen af kernemål i 2017 et grundlag for at arbejde videre med test, 

som tillige er i overensstemmelse med Trepartsaftalen for AMU-området. 

 

For 2018 blev der på UUL-puljen bevilliget midler til et projekt med udvikling af test, hvor de ajourførte 

kurser under FKB 2636 Ejendomsservice indgår. Projektet er en del af et samlet projekt, hvor også kurser 

under FKB 2679 Rengøringsservice indgår. 

I dette projekt, der påbegyndes ultimo 2018, forventes at ca. halvdelen af kernemål inden for FKB 2636 

bliver testbelagt. Det forventes endvidere, at der i 2019 udvikles test til den resterende del af kernemålene 

via midler fra en særlig pulje bevilliget til formålet. 

 

Som en del af Trepartsaftalen om et moderniseret AMU-system er indførelse af kurser med ”del-mål”, 

nyt. Udvalget har i den forbindelse valgt foreløbig at opdele et af de ajourførte kurser i del-mål. 

Der er til brug for undervisningen behov for et deltagermateriale til det opdelte kursus 48575 

Ejendommens installationer, ejendomsservice. (9) 

 

Efter endt ajourføring af kursusporteføljen til FKB 2636 Ejendomsservice er der kommet fokus på, at 

flere undervisningsmaterialer, der er tilgængelige på materialeplatformen.dk, er af ældre dato. 

Der er derfor behov for løbende at ajourføre undervisningsmaterialerne. Der er særligt behov for revision 

af undervisningsmaterialer af to kompendier: ”Indretning og vedligeholdelse af legepladser” og 

”Affaldshåndtering, ejendomsservice”. (10, 11) 

 

Ejendomsservicebranchen fokuserer på ressourceforbrug, energioptimering og øget miljøbevidsthed. Til 

at understøtte undervisningen inden for disse temaer er der behov for udvikling af to nye 

undervisningsmaterialer til kurserne: ”Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice” og ”Miljø- og 

energioptimering 2, ejendomsservice”. (12,13) 

 

Som følge af nye byggematerialer og graden af isolering af bygninger er der opstået udfordringer med 

indeklimaet og risiko for uønsket mikrobiel vækst. Særligt herfor er det vigtigt, at medarbejdere i området 

kan give kvalificeret vejledning i anvendelse af bygningerne. Der er behov for at klæde medarbejdere i 

branchen på til at varetage denne vejledning. I 2018 forventes der at blive udviklet et mindre kursus inden 

for emnet ”indeklima”. I den forbindelse er der behov for, at underviserne får en større viden om emnet, 

hvorfor der er behov for en læreruddannelse inden for emnet: Indeklima. (14) 

 

 

http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Rapport-om-omskrivning-af-kernemål-word-29.06.17.pdf
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Rapport-om-omskrivning-af-kernemål-word-29.06.17.pdf
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Der søges til ejendomsservicebranchen om følgende: 

 

Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser 

 Undervisningsmateriale: Ejendommens installationer, ejendomsservice (9)  

 Undervisningsmateriale: Indretning og vedligeholdelse af legepladser – revision (10) 

 Undervisningsmateriale: Affaldshåndtering, ejendomsservice – revision (11) 

 Undervisningsmateriale: Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice (12)  

 Undervisningsmateriale: Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice  (13)  

 Læreruddannelse inden for indeklima. (14) 

 

 

 

FKB 2295 Vagtservice 

 

Den private del af vagt- og sikkerhedsindustrien beskrives i: ”Vagt- og sikkerhedsindustriens - Årsrapport 

2018”3  fra DI. 

 

Terrortrusler, røverier, banderelaterede hændelser og vold forekommer i Danmark og i den øvrige del af 

verden. Disse hændelser giver anledning til debat i offentligheden og i de aktuelle organisationer. Politiet 

er i stigende grad udfordret i forhold til nye og udvidede opgaver.  

 

Sammenlignet med andre brancher er en forholdsvis stor del af vagt- og sikkerhedsbranchen små og 

mellemstore virksomheder – og få store virksomheder. Over 95% af virksomhederne har under 50 

ansatte.  

 

Der er i alt ca. 5200 fuldtidsansatte, hvor godt hver 7. medarbejder har udenlandsk oprindelse. 

Medarbejderne i vagt- og sikkerhedsbranchen er aldersmæssigt fordelt - alle aldersgrupper er nogenlunde 

ligeligt repræsenteret.    

 

Branchens medarbejdere har typisk ingen eller kun en kort formel uddannelse. Ca. 90 % af de ansatte i 

branchen havde i 2015 ingen erhvervskompetencegivende uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse 

som højeste formelle uddannelsesbaggrund.  

 

En stor del af den professionelle del af vagtbranchen er certificeret ISO 9001:2008. Det medfører, at 

samtlige medarbejdere skal deltage i to dages relevant efteruddannelse pr. år. Her spiller AMU- 

uddannelserne en meget vigtig rolle. Der er behov for, at der til stadighed udvikles relevant 

efteruddannelse for medarbejderne. Efteruddannelse i fleksibel form, målrettet, relevant og med høj 

kvalitet.  

 

Der ønskes gennemført et projekt med udgangspunkt i intentionen fra Trepartsaftalen om et moderniseret 

AMU. Kernemålene i FKB 2295 Vagtservice vurderes med henblik på at uddannelsesmålene 

reformuleres, så målene er så præcise, at der er et optimalt grundlag for at arbejde med test. Der nævnes 

eksempler på overlapninger i indhold og upræcise målbeskrivelser. De upræcise målformuleringer er en 

barriere i forhold til at vurdere, om målet er nået og i forhold til at informere om, hvad uddannelsen 

indeholder. Desuden vil der i projektet indgå undersøgelser om tilrettelæggelse af undervisning, der 

understøttes af de nye fleksible muligheder på AMU-området – herunder eventuel opdeling i delmål. (15) 

Projektet omfatter således revision af kernemål i FKB Vagtservice. Projektet blev også søgt i 2018, men 

desværre ikke godkendt.   

 

 

 

                                                 
3 https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/vag--og-sikkerhedsindustriens-arsrapport-2018/  

  

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/vag--og-sikkerhedsindustriens-arsrapport-2018/
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Inden for det offentlige område indgår vagtpersonalet i stigende omfang på specialinstitutioner, hvor det 

faglige personale har behov for støtte af forskellig karakter. Dette nye behov bevirker, at der er behov for 

at få udviklet et nyt kursus ”Omsorgsvagt” til dette område. (16) 

 

I 2016 blev der gennemført en brancheanalyse ”Airport security”. 

http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Kompetencekrav-til-securitypersonale-i-lufthavne-

Analyserapport-Oktober-2016.pdf 

 

En referencegruppe er nedsat, og der arbejdes nu med struktur, udvikling og indhold i uddannelser til 

Airport security. De første uddannelser forventes godkendt ultimo 2018. Det fulde behov for uddannelser 

til området er endnu ikke dække. Derfor søges der om midler til udvikling af endnu en uddannelse til 

Airport security. (17) 

 

Test har i mange år været et krav i forbindelse med uddannelsen ”Grundlæggende Vagt”. Uddannelsen 

”Grundlæggende Vagt” er revideret i 2018, hvilket bevirker, at der er behov for en revision af den 

elektroniske test til ”Grundlæggende Vagt”. (18) 

 

Vagtbranchens undervisningsmaterialer er i fokus. En del af det eksisterende materiale er revideret og 

opdelt i emner. Der resterer fortsat et par temaer, der skal revideres, bl.a. ”Kundeservice og 

kommunikation for vagter” og ”Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer”. Materialerne ønskes 

fagligt og især sprogligt revideret (19, 20) 

 

Desuden er uddannelsen ”Grundlæggende vagt” udvidet fra 4 til 6 uger. Det bevirker, at der også her er 

behov for at få revideret og uddybet undervisningsmaterialet. (21) 

 

Det er svært at finde udbud af relevant faglig uddannelse for lærerne i vagtbranchen. Der afholdes derfor 

hvert år en konference af to dages varighed og et netværksmøde. Disse arrangementer er helt nødvendige 

af hensyn til lærernes efteruddannelse og samarbejde. (22) 

 

Det konkluderes, at vagt- og sikkerhedsbranchen er i stærk udvikling. En udvikling, der i høj grad skal 

styrkes af relevante AMU-uddannelser af høj kvalitet. Der er tæt dialog mellem uddannelsesinstitutioner 

og branchen og udviklingsopgaver er en vigtig del af denne dialog. 

 

 

Der søges til vagt- og sikkerhedsbranchen om følgende: 

 

Analyser, evaluering og lign 

 Omskrivning af kernemål inden for FKB 2295 Vagtservice (15) 

 

Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser 

 Uddannelse ”Omsorgsvagt” (16)  

 Uddannelse ”Airport security” (17) 

 Undervisningsmateriale – test: ”Grundlæggende Vagt” – revision (18) 

 Undervisningsmateriale: Kundeservice og kommunikation for vagter – revision (19) 

 Undervisningsmateriale: Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer – revision (20) 

 Undervisningsmateriale: ”Grundlæggende Vagt” – revision (21) 

 To læreruddannelse (22) 
 

 

http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Kompetencekrav-til-securitypersonale-i-lufthavne-Analyserapport-Oktober-2016.pdf
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Kompetencekrav-til-securitypersonale-i-lufthavne-Analyserapport-Oktober-2016.pdf
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FKB 2765 Teltmontage 

 

Branchen er meget udfordret af udmøntning af certificeringsregler, tiltagende problemer med at rekruttere 

og fastholde medarbejdere, øgede omkostninger, tiltagende konkurrence og uprofessionelle aktører inden 

for branchen m.m. 

 

Den professionelle del af branchen arbejder aktivt med at højne kvaliteten i ydelserne og har stor fokus på 

de sikkerhedsmæssige aspekter. 

 

Undervisningen udbydes alene af AMU Nordjylland, der er stærkt engageret i et meget tæt samarbejde 

med DI og 3F. Branchen er en lille branche, hvilket også afspejles i aktiviteten – uddannelser 

gennemføres med meget store intervaller. 

  

Skolen og organisationerne gør en stor indsats for at informere og motivere til uddannelse. 

 

En af to basisuddannelser for teltoperatører er ”40583 Montering og indretning af rammetelte”. 

Uddannelse skal fagligt ajourføres og omskrives efter de nye muligheder for målformulering. (23) 

 

En uddannelse, ”Planlægning af teltopstilling – og indretning”, har været en af de grundlæggende 

uddannelser i porteføljen for FKB Teltmontage, da branchen for første gang blev uddannelsesdækket. 

Uddannelsen, der faldt for 3-års reglen i september 2016, er efterfølgende blevet efterspurgt. 

For igen at have et fyldestgørende grundlag for efteruddannelse af branchens medarbejdere, er der et 

behov for, at kunne udbyde uddannelsen igen. Uddannelse skal fagligt ajourføres og omskrives efter de 

nye muligheder for målformulering. (24)  

 

 

Der søges til teltbranchen om følgende: 

 

Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser  

 Uddannelse: Montering og indretning af rammetelte – revision (23) 

 Uddannelse: Planlægning af teltopstilling – og indretning (24) 

 

 

 

FKB 2663 Industriel vask og efterbehandling af tekstiler 

 

Den private del af erhvervsvaskeribranchen beskrives i: ”Erhvervsvaskeribranchen- Årsrapport 2018”4 

fra DI. 

Sammenlignet med andre brancher er en forholdsvis stor del af erhvervsvaskerierne store/mellemstore -  

knap 6% af virksomhederne har over 100 ansatte, mens 68 % har under 10 ansatte. Der er i alt ca. 2800 

fuldtidsansatte og personaleomsætningen er fortsat lav. Næsten 30% af medarbejderne i branchen har en 

anden etnisk oprindelse end dansk og hovedparten er indvandrere fra ikke-vestlige lande. Dermed tilbyder 

branchen i langt højere grad end det øvrige arbejdsmarked beskæftigelsesmuligheder for udenlandske 

medarbejdere. Det er bemærkelsesværdigt, at erhvervsvaskeribranchen procentvis beskæftiger over 

dobbelt så mange personer med anden etnisk herkomst end dansk sammenlignet med alle beskæftigede i 

Danmark  

 

Medarbejderne på erhvervsvaskerierne er i øvrigt lidt ældre end medarbejdere på arbejdsmarkedet som 

helhed.  Knap halvdelen af medarbejderne har ikke afsluttet en erhvervsuddannelse. Sammenlignet med 

arbejdsmarkedet som helhed er andelen af medarbejde uden erhvervskompetencegivende uddannelse høj. 

 

                                                 
4 https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/erhvervsvaskeribranchens-arsrapport-2018/  

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/erhvervsvaskeribranchens-arsrapport-2018/
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Virksomhedernes struktur, arbejdsorganiseringen, arbejdsprocesserne og teknologiudviklingen er 

industripræget. Vaskeriindustriens produktionsforhold ændres, ny teknologi herunder robotter er på vej 

og det betyder nye kompetencebehov hos medarbejderne.   

 

I perioden fra 2009 til 2017 er omsætningen i erhvervsvaskeribranchen steget med 17,7 % - og i samme 

periode er beskæftigelsen kun steget med 2,9%, hvilket kan indikere en betydelig stigning i 

arbejdsproduktiviteten.  

 

I 2018 bliver der gennemført en kort analyse af branchens anvendelse af teknologi herunder robotter og 

den forventede udvikling. Analysen skal give grundlag for vurdering af, om de uddannelser, der tilbydes, 

svarer til branchens behov eller om nyudvikling er nødvendig. Analysen er endnu ikke færdig, men set i 

lyset af den stigende arbejdsproduktivitet og de foreløbige resultater, forventes det, at der bliver behov for 

at udvikle et kursus, som kan dække de nye kompetencebehov – formentligt med fokus på teknologi og 

robotter. (25) 

 

Zealand Business College udbyder AMU-uddannelser til branchen på landsplan. 

Der er etableret et meget velfungerende lokalt uddannelsesudvalg, der i samarbejde med skolen og 

udvalget løbende vurderer drift og udvikling.  

 

Kernemålene i FKB 2663 Industriel vask og efterbehandling af tekstiler er ved at blive omskrevet jf. 

ændrede beskrivelsesmuligheder. I den forbindelse bliver kernemålene til den grundlæggende del 

struktureret på en anden måde, bl.a. samles fire grundlæggende kernemål til to. 

 

Da branchen beskæftiger mange personer med anden etnisk herkomst end dansk, er det nødvendigt at 

undervisningsmateriale er meget illustrativt. Der er behov for at revidere/omskrive ældre kompendier, så 

de tilgodeser både deltagerforudsætninger og de to nye grundlæggende kernemål i FKB 2663 Industriel 

vask og efterbehandling af tekstiler (26, 27) 

 

 

Der søges til vaskeribranchen om følgende: 

 

Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser 

 Uddannelse:  På baggrund af analyse: ”Brancheanalyse af udviklingstendenser inden for 

vaskeriindustrien, med særligt fokus på teknologi og robotter” (25) 

 Undervisningsmateriale: ”Uren del af vaskeprocessen” – revision (26) 

 Undervisningsmateriale: ”Ren del af vaskeprocessen” – revision (27)  

 

 

 

FKB 2660 Pleje af hår hud og negle 

 

AMU-efteruddannelse har et imageproblem i frisørbranchen.  

 

Det eksisterende kursusudbud vurderes løbende i dialog mellem de to skoler, der udbyder uddannelserne 

og Efteruddannelsesudvalget. Der udtrykkes bekymring over den faldende aktivitet i AMU, som tilskrives 

besværlige tilmeldingsprocedurer, problemer med kvaliteten, manglende fleksibilitet i udbud og 

manglende information om udbud. Branchen benytter sig alternativt af kurser arrangeret af leverandører. 

 

I branchen er der opstået et nyt arbejdsområde – hvor frisører indgår som en naturlig del af filmbranchen, 

og hvor frisørerne skal have forståelse af lys, lyd og historisk fortolkning af forskellige tidsperioder samt 

fortolkning af manuskrifter. Desuden skal frisørerne kunne indgå i et tæt samarbejde med andre 

faggrupper i filmbranchen.   

 

De kompetencer, der kræves her, indgår ikke i andre uddannelser, hvorfor der er behov for et nyt kursus – 

”filmhåndværker”.  (28)  
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Der søges til frisør- og kosmetikerbranchen om følgende: 

 

Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser 

 Uddannelse:  ”Filmhåndværkere” (28) 

 

 

 

FKB 2698 Tandteknik 

 

Branchen har en meget lav AMU-aktivitet. På baggrund af intentionen i Trepartsaftalen om et styrket 

AMU, er uddannelsesporteføljen blevet gennemgået.  

 

Den erhvervsfaglige uddannelse på området ”Tandtekniker” er ændret radikalt i 2018. Denne ændring 

gør, at der fremover vil bliver mangel på efteruddannelse inden for tandreguleringsområdet, idet denne 

del gennem forskellige revisioner af erhvervsuddannelsen er blevet mindre. Der søges derfor om 

udvikling af en uddannelse med arbejdstitlen ”Svejsning af stel” (29) 

 

 

Der søges til tandteknikerbranchen om følgende: 

 

Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser 

 Uddannelse: ”Svejsning af stel” (29) 

 

 

 

FKB 2661 - Urmageri 

 

Branchen benytter alene AMU som efteruddannelse af faguddannede urmagere. Gennem de sidste år har 

der været en meget lav AMU-aktivitet.  

 

Der er stigende interesse for kvalitetsure, både nye ure og vintageure. 

Igennem de senere år er der kommet flere og flere ursamlere, som særligt samler på gamle mekaniske 

småure.  

  

For ursamlerne er det vigtigt, at urmageren er vidende om, hvordan et vintageur skal repareres, for at det 

ikke mister værdi. Ursamlerne lægger bl.a. meget vægt på, hvordan uret ser ud udefra, og derfor skal 

urmagerne have fokus på, hvordan ursamlerne værdisætter urene. 

 

Dette er særligt vigtigt ved reparation af urkasserne. Bl.a. for at urmagerne ikke bare pudser urkassen op, 

og derved får fjernet tidens patina, som for ursamlerne netop er med til at give uret særlig værdi. 

For faget er det vigtigt at beholde reparationer af samlerure i Danmark, og derfor har der de senere år 

netop været fokus på dette emne. Dette bevirker, at der er behov for et kursus til urmagerne i 

”Restaurering af urkasser (30)  

  

 

 

Der søges til urmagerbranchen om følgende: 

 

Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser 

 Uddannelse: ”Restaurering af urkasser” (30) 

 

http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/FKB-Urmager-1.pdf


Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri     

1 

Oktober 2018 

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for bygge- og anlægsområder – 2019 

Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på udvalgets jobområder. 

AMU-statistikken for hele 2017 viser, at aktivitet inden for hele AMU-området er steget med 1% i forhold til 2016 - hvor 
aktiviteten inden for BAI har haft en samlet stigning på 10% i samme periode. Aktiviteten for 217 er på samme niveau som i 
2015. 

Dataudtræk indenfor BAI, viser at der generelt er flest kursister i 1. kvartal, hvor antallet af deltagere i 4. kvartal generelt er om-
kring det halve i forhold 1. kvartal. Kursusdeltagelsen er generelt lavest i 3. kvartal og er omkring det halve antal deltagere end for 
4. kvartal.

Aktivitetsudvikling inden for BAI i perioden 2016-17 

Hvad angår BAI´s aktivitet er antal årselever i 2017 steget med 6 % mod et gennemsnitligt stigning på 1 % i 2016. 

Inden for BAI´s FKB’er er aktiviteten steget mest inden for følgende områder: 

 Tagdækning og lign. med tagpap, membraner og folier: 24 % 

 Anv. af entreprenørmateriel: 20 % 

 Anlægsarbejde: 18 % 

 Industriel fremstilling af beton: 10 % 

 Nedrivning og affaldshåndtering: 10 % 

 Stilladsmontage:   8 % 

 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer   6 % 

De største områder inden for BAI målt i antal deltagere er: 

 Anlægsarbejder

 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer

 Stilladsmontage

 Beton- og Montagebyggeri

 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

 Anvendelse af entreprenørmateriel

 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion

Målt i antal årselever har der været vækst inden for: 

 Tagdækkerområdet (20 %)

 Anlægsarbejder (20 %)

 Stilladsmontage (9 %) og

 Anvendelse af entreprenørmateriel (8 %)

6 ugers selvvalg 

Vi har udarbejdet en søgning på, hvor stor en andel af BAI´s kursister, der anvender 6 ugers selvvalgt uddannelse. Formentlig på 
grund den lave ledighed er det henholdsvis 6 og 5 % af deltagerne, der deltager i uddannelse som følge af 6 ugers selvvalgt ud-
dannelse i årene 2015, 2016 og 2017.  

Tilbage til indholdsfortegnelsen



Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri                         
 
 

2 
 

Målgrupper inden for BAI´s område  

Udvalgets primære målgruppe omfatter - med undtagelse af el- og vvs- områderne - alle ansatte udførende indenfor bygge- og 
anlægsarbejde i Danmark, som tilhører målgruppen for arbejdsmarkedsuddannelserne. Dvs. ufaglærte, faglærte og EUD-
teknikere, såvel privat som offentligt ansatte samt selvstændige erhvervsdrivende. 

Primærmålgruppen er således den del af arbejdsstyrken, som i praksis gennem deres daglige arbejde gennemfører bygge- og an-
lægsarbejde. 

Primærmålgruppen er fordelt på følgende grupper: 

 Entreprenørområdet 

 Anlægsområdet, herunder anlægs- og bygningsstruktører 

 Rørlægger- og kloakeringsområdet 

 Glarmesterområdet 

 Malerområdet, inkl. Skiltetekniker og Autolakerer 

 Murer-, stenhugger-, stukkatørområdet 

 Struktør- og brolæggerområdet 

 Tagdækkerområdet 

 Isolering af tekniske anlæg  

 Teknisk tegner, teknisk assistent, teknisk designer 

 Erhvervsdykkerområdet 

 Træfagenes område, herunder tømrer, gulvlægger, tækkemand 

 Vejasfaltområdet 

 Stilladsområdet 

 Nedriver og affaldshåndtering 

 Affaldsdeponering 

 Spildevandsområdet  

 Brøndboring og boringer 

 Banebygning 
 

Aktivitetsbeskrivelse af BAIs FKB’er for 1. kvartal 2015 – 2018 
 
Den generelle økonomiske fremgang i dansk økonomi betyder, at det også går bedre for bygge- og anlægsbranchen. Det vurderes, 
at det særligt er fremgang i boligbyggerier, der fremmer beskæftigelsen for både faglærte og ufaglærte og det ses, at det særligt at 
væksten er koncentreret i storbyerne. 

Det er et generelt fænomen, at der er fald i AMU-aktivitet, når der er vækst i byggeriet gældende for begge målgrupper de ledige 
og de ”ikke beskæftigede”. Dette fænomen ses også i datatræk for forhåndsanmeldelsen – dog vil der til kompetenceområder, 
hvortil der kræves certifikat, ses relativ øget aktivitet. 

Der forventes øget kursusaktivitet som følge af særligt initiativ relateret til opsøgende VEU indsats initieret af Dansk Byggeri og 

3F, der har til formål, at synliggøre brug AMU til faglig kompetenceløft og opkvalificering af ledige. 

 
FKB’en Affaldsdeponering 
Behovsredegørelsen for FKB’en 
Den samlede aktivitet i perioden 2015-18 for 1. kvartal viser aktivitetsnedgang. Aktiviteten for 1. kvartal 2015-16 viser et fald 
på 74%. Perioden 2016-17 viste endnu et aktivitetsfald på 67% med et samlet antal kursister på 11. I perioden 2017-18 var der 
ikke registret aktivitet. 
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Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Beskæftigelsen indenfor jobområdet ”Affaldsdeponering” er steget i perioden 2015-2018 hvilket sandsynligvis er årsag til den 
faldende kursusaktivitet. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag. 
Pt er der ikke registret behov for udviklingstiltag indenfor området. 

 

FKB’en Anlægsarbejder 

Behovsredegørelsen for FKB’en 
Den samlede aktivitet i perioden 2015-18 for 1. kvartal viser aktivitetsnedgang. Aktiviteten for 1. kvartal 2015-16 viser et fald 
på 17%. I perioden 2016-17 ses en stigning på 21% og et fald på 23% i perioden 2017-18.  

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Beskæftigelsen indenfor jobområdet er steget i perioden 2015-2018 hvilket sandsynligvis er årsag til den faldende kursusaktivitet. 
Dog ses vedvarende aktivitet for kurser målrettet betjening af dozere, dumpere, entreprenørmaskiner og gummihjulslæssere samt 
indenfor kloakområdet. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

Revision af undervisningsmateriale til kloakering: 

 udvikling af 5 undervisningsmaterialer hvor projektopgaver indgår,1. prioritering  

 udvikling af 5 undervisningsmaterialer med aktuelle landtegninger, 1. prioritering 

 udvikling af 5 LAR, tegningsprojekter til brug i undervisning, 1. prioritering 

 revision af spørgsmål til kloakuddannelsen målrettet læsesvag, 1. prioritering 

 udvikling af undervisningsmateriale til nyt kursus ”Reparation af kloakskader på privat grund” , 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket skole (Learnmark) 

Udvikling af 1 nyt kursus: 

 ”Reparation af kloakskader på privat grund”, 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket skole (Learnmark) 

Faglærerseminar: 

 ”Reparation af kloakskader på privatgrund”, 1. prioritering 
Der er behov for udvikling af faglærerseminar med branchen i forhold indhold i nyt kursus 

 ”Fjernundervisning på amu” i BAI. Der er behov for faglærerseminar i forhold til at fremme dialog og strategi for øget 
brug af fjernundervisning på amu, 1. prioritering 

 Udviklingsbehovet er afdækket skole (Learnmark) 

 

FKB’en Anvendelse af entreprenørmateriel 

Behovsredegørelsen for FKB’en 
I perioden 1. kvartal 2015-2016 ses en stigning i aktivitet på 14% og endnu en stigning på 18% fra 1. kvartal 2016-2017. I 
perioden 1. kvartal 2017-2018 ses et fald i aktivitet. Dog ses fortsat aktivitet indenfor kurser vedr. kraner. 
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Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Beskæftigelsen indenfor jobområdet ”entreprenørmateriel” er steget i perioden 2015-2018 hvilket sandsynligvis er årsag til den 
faldende kursusaktivitet. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

Revision af undervisningsmateriale: 

 Revision af 3 undervisningsmaterialer, 1. prioritering 
Kurser omhandlende brug af kraner har været underlagt bekendtgørelsesændringer fra Arbejdsmiljøtilsynet, og derfor er 
der brug for revision af undervisningsmaterialet, 1. prioritering. 

 Udvikling af 1 undervisningsmateriale til brug for E-Learning, 1. prioritering. 
For kurset omhandlende teleskoplæsser søges midler til udvikling af E-learning 

 Udviklingsbehovet er afdækket skole (EUC Nordvestsjælland). 

 Revision af 2. uv.mat., 1. prioritering 
Der er behov for revision af uv.mat til hhv kurset omhandlende Teleskoplæsser med gafler samt kurset omhandlende 
Teleskoplæsser med kranfunktion, 1. prioritering  

 Oversættelse af 2 uv.mat til engelsk., 1. prioritering 
Der er behov for at oversættelse uv.mat. til engelsk for kurset Teleskoplæsser med gafler og Teleskoplæsser med kran-
funktion, 1. prioritering 

 Udviklingsbehovet er afdækket skole (Learnmark). 

 
FKB’en Asfaltbelægninger 

Behovsredegørelsen for FKB’en 
Den samlede aktivitet i perioden 2015-16 for 1. kvartal viser aktivitetsstigning. For perioden 1. kvartal 2015-16 ses en stigning 
på 10%, i perioden 1. kvartal 2016-17 en stigning på 1% og et fald på 7% i perioden 1. kvartal 2017-18. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Beskæftigelsen indenfor jobområdet ”Affaldsdeponering” er steget i perioden 2015-2018 hvilket sandsynligvis er årsag til den 
faldende kursusaktivitet. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

Udvikling af 3 nye kurser. 

Der er afdækket behov for nye kurser omhandlende: 

 ”Permeabel asfalt”, 1. prioritering 

 ”Komprimering”, 1. prioritering 

  ”LER”, 1. prioritering 

 Udviklingsbehovet er afdækket skole (Ulfborg, Mercantec). 

Udvikling af faglærerseminarer. 

Der er behov for udvikling af fagseminarer der understøtter forankring af de 3 nye kurser indenfor: 

 ”Permeabel asfalt”, 1. prioritering 

  ”Komprimering”, 1. prioritering 

  ”LER, 1. prioritering, 1. prioritering 
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Udviklingsbehovet er afdækket skole (Ulfborg, Mercantec). 

Udvikling af faglærerseminar: 

 Der er behov for kortlægning af branchens fremadrettede faglige behov 

 Der er behov for fælles forståelse af og viden om prøver og bedømmelse indenfor amu på FKB’en 

 Der er behov for vidensdeling og dialog med branchen indenfor: 
o Kloakering, 1. prioritering 
o Maskinteam 3D maskinstyring, 1. prioritering 
o Digitalisering/Learnspace, 1. prioritering 
o Asfalttør teamet – ny produkter og erfaringer, 1. prioritering 

 Udviklingsbehovet er afdækket skole (Ulfborg, Mercantec). 

 

FKB’en Beton- og montagebyggeri 

Behovsredegørelsen for FKB’en 
Aktiviteten i perioden 1. kvartal 2015-2016 viser nedgang på 12%, en aktivitetsstigning i perioden 1. kvartal 2016-17 og et fald 
på 25% i perioden 2017-18. Aktivitetsnedgangen er største for målgruppen ”ledige”. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Beskæftigelsen indenfor jobområdet ”Beton- og montagebyggeri” er steget i perioden 2015-2018 hvilket sandsynligvis er årsag til 
den faldende kursusaktivitet. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

Revision af undervisningsmateriale: 

 1 uv.mat. vedr. materialelære og viden, herunder statik på træ og trætyper, 1. prioritering  

 1. uv.mat. vedr. beregninger på vægge, bjælker, søjler og dæk ift nuværende danske standarder. Beregnet af statiker eller 
ingeniør, 1. prioritering 

 1. uv.mat. vedr. byggeskik i traditionel forskalling og systemforskalling anno 2018, 1. prioritering  

 1. uv.mat. vedr. tegninger/modeller der relevant understøtter teorien og kan give et større indblik i konstruktionen, 1. 
prioritering 

 1. uv.mat. vedr. Amerikansk udfoldning og tegningsforståelse til fremstilling af insitu betonelementer, 1. prioritering 
 
Udviklingsbehovet er afdækket skole (AMU Nordjylland), 1. prioritering 
 

Udvikling af faglærerseminar: 

 Der er behov faglærerseminar vedr viden og udvikling af IT i undervisningen  
 
Udviklingsbehovet er afdækket skole (AMU Nordjylland), 1. prioritering 
 

 
FKB’en Boringer på land og jordbundsundersøgelser 

Behovsredegørelsen for FKB’en. 
I perioden 1. kvartal 2015-17 ses nedgang i aktivitet, i perioden 1. kvartal ses et aktivitetsspring på 415%. Aktivitetsstigningen 
er både for beskæftige samt ikke-beskæftige. 
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Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde. 
Efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft indenfor dette jobområde kan med stor sandsynlighed forklare den høje aktivitetsstig-
ningen. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag. 
Da alle amu i denne FKB er certifikatuddannelser, skal der hvert år holdes faglærerseminar for at sikre, at faglærerne er ajour i 
forhold til nye regler fra myndighederne. 

Udvikling af faglærerseminar: 
Der er afdækket behov for faglærerseminarer med branchen i relation til: 

 Prøveboring ved jordforureningen, 1. prioritering 

 Geotekniske metoder, 1. prioritering 

 Boringer på land-, vedligeh. af materiel og udstyr, 1. prioritering 

 Anvendt boreteknik, 1. prioritering 

 Ledelse af boreopgaver, 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket skole (Via University College). 
 

 
FKB’en Bygge- og anlægsarbejde i lettere materialer 

Behovsredegørelsen for FKB’en. 
I perioden 1. kvartal 2015-16 ses et fald på 16% i aktivitet, en stigning i aktivitet i perioden 1. kvartal 2016-17 samt en fald i 
aktivitet i perioden 1. kvartal 2017-18. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde. 
Der er ingen umiddelbar forklaring på aktivitetsfluktuationen over perioden 1. kvartal 2015-18. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag. 

Udvikling af faglærerseminar: 
Der er afdækket behov for faglærerseminarer med branchen i relation til: 

 Faglærerseminar for det faglige udvalg og branchen i relation til konsensus om revisionsændring af 6 ugers jobrettet ”På 
vej ind i tømrerbranchen”, 1. prioritering 

Udvikling af nye kurser: 

Der er afdækket behov for nye kurser: 

 ”Start af byggeplads”, udviklingsbehovet er afdækket skole (EUC Nord), 1. prioritering 

 ”Brandsikring af bygninger”, udviklingsbehovet er afdækket skole (Techcollege og RTS), 1. prioritering 
 

Revision af undervisningsmateriale: 

 Udvikling af 1 uv.mat vedr. Lufttæthed 2020, udviklingsbehovet er afdækket af skole (RTS) , 1. prioritering 

 Udvikling af 2. uv.mat. til BR18 og BR20, udviklingsbehovet er afdækket af skole (Svendborg Erhvervsskole) , 1. prio-
ritering 

 oversættelse af 1 uv.mat. til engelsk i relation til PCB-kursus, 1. prioritering 
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Udviklingsbehovet er afdækket af skole (RTS). 
 

FKB’en Bygge- og anlægsarbejde i tungere materialer 

Behovsredegørelsen for FKB’en. 
Der ses aktivitetsnedgang i perioden 1. kvartal 2015-16 på 18% og endnu et fald i aktivitet i perioden 1. kvartal 2016-17 men 
stigning i aktivitet på 42% fra 1. kvartal 2017-18. Aktivitetsstigningen er både for beskæftige samt ikke-beskæftige. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde. 
Efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft indenfor dette jobområde kan med stor sandsynlighed forklare den høje aktivitetsstig-
ningen i perioden 1. kvartal 2017-18. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag. 
 
Revision af undervisningsmateriale: 

Der er afdækket behov for rev. af 8 uv.mat. i relation brug af åbent værksted og fjernundervisning til: 

 40688 Bygningsreglement –konst./fugt/brand/klima/energi, 1. prioritering 

 42879 Termografering af bygninger, 1. prioritering 

 40615 Isolering- bygningsreglementet og varmetabsberegning ved bygninger, 1. prioritering 

 43578 Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen, 1. prioritering 

 xxxxx ”Byggeledelse…” – nyt sammenlagt kursus, 1. prioritering 

 40820 Trimmet byggeri for alle, 1. prioritering 
xxxxx Nyt kursus ”Sjakbajs –, økonomi og ressourceoptimering”, 1. prioritering 

 46756 Værktøjer i trimmet byggeri, 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (EUC Nord) 

 

Der er afdækket behov for udvikling af 17 uv.mat. til kursusrækken ”Restaurering”: 

 44367 Bygningsrestaurering – udarbejdelse af løsningsforslag, 1. prioritering      

 40679 Restaurering – konstruktion af historiske tagformer, 1. prioritering                         

 48034 Restaurering – anvendelse af stilhistorie, 1. prioritering    

 44674 Anvendelse af love og regler ved byfornyelse, 1. prioritering 

 47292 Praktisk energirenovering af bevaringsværdige huse, 1. prioritering  

 44674 Anvendelse af love og regler ved byfornyelse, 1. prioritering   

 40263 Restaurering – traditionelle træsamlinger, 1. prioritering            

 47841 Træets vækst og opbygning, 1. prioritering 

 44911 Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustrien, 1. prioritering 

 45553 Vinduesrestaurering – vurdering af vinduer, 1. prioritering 

 45552 Vinduesrestaurering – renovering af vinduer, 1. prioritering            

 44551 Vinduesrestaurering – forbedring af vinduer, 1.prioritering                                          

 40163 Fuger – fugning ved vinduer og døre, 1. prioritering                                 

 47842 Håndværksmæssige bygningssamlinger, 1. prioritering                         

 40746 Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i industrien, 1. prioritering                            

 40264 Restaurering - ældre vinduer og døre, 1. prioritering      

 44617 Puds med marmorstuk, 1. prioritering     
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Udviklingsbehovet er afdækket af skole (EUC Nord) 

 
Udvikling af faglærerseminar: 

 Der er behov for udvikling af faglærerseminar med kollegaer, sparringspartnere og interessenter i relation til rev. af un-
dervisningsmateriale for kursusrækken ”Restaurering”, 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (EUC Nord). 

                                                                       

FKB’en Bygning- og automaling samt skilteproduktion mv 

Behovsredegørelsen for FKB’en 
I perioden 1. kvartal 2015-16 ses en mindre aktivitetsnedgang på 2%, en stigning på 7% i perioden 1. kvartal 2016-17 samt et 
aktivitetsfald på 8% fra 1. kvartal 2017-18. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Der er ingen umiddelbar forklaring på aktivitetsfluktuationen over perioden 1. kvartal 2015-18. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

Revision af undervisningsmateriale: 

 Der er behov for revision af 2 uv.mat. til kurset omhandlende kompositte materialer og indenfor kurset vedr. epoxy, 1. 
prioritering 

 

FKB’en Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring 

Behovsredegørelsen for FKB’en 
Den samlede aktivitet i perioden 1. kvartal 2015-18 viser aktivitetsnedgang. I perioden 1. kvartal 2015-16 på 19%, i perioden 1. 
kvartal 2106-17 nedgang på 9% og yderligere aktivitetsnedgang på 26% i perioden 1. kvartal 2017-18. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft indenfor dette jobområde kan med stor sandsynlighed forklare den faldende kursusakti-
vitet. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

Revision af undervisningsmaterialer: 

 Der er brug for revision af 5 uv.mat., 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (Mercantec). 

 
Udvikling af faglærerseminar: 

 Der er behov for udvikling af faglærerseminar med branchen omhandlende brug af nye materialer og teknikker, 1. prio-
ritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (Merchantec). 

 

FKB’en Industriel fremstilling af betonvarer/elementer 
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Behovsredegørelsen for FKB’en 
I perioden 1. kvartal 2015-16 ses en aktivitetsstigning på 20%. Herefter et fald på 55% i perioden 1. kvartal 2016-16 og her-
efter en massiv stigning på 83% i perioden 1. kvartal 2017-18 særligt for målgruppen ikke beskæftigede. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft (arbejdsstyrken kvalificeres via AMU) indenfor dette jobområde kan med stor sand-
synlighed forklare den høje aktivitetsstigningen i perioden 1. kvartal 2017-18. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

Revision af undervisningsmateriale: 

Der er afdækket behov for revision af 17 uv.mat.: 

 40165 Beton – industriel produktion, 1. prioritering 

 45163 Forskalling – udførelse af enkle løsninger, 1. prioritering 

 45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger, 1. prioritering 

 44791 Formbygning til betonstøbning – enkle løsninger, 1. prioritering 

 41949 Projektforståelse – bygge og anlæg, 1. prioritering 

 44395 Standarder for betonfremstilling, 1. prioritering 

 44792 Fremstilling af spændbeton, 1. prioritering 

 44793 Tynde fiberarmerede betonelementer – fremstilling, 1. prioritering  

 44794 Betonoverflader – udførelse af afslutninger, 1. prioritering 

 44803 Betonblandinger – konstruktionsbeton, 1. prioritering 

 44 795 Formbygning til betonstøbning/specialløsning, 1. prioritering 

 43740 Tværfaglig udførelse af mindre betonkonstruktioner, 1. prioritering 

 44804 Betonprøvning – konstruktionsbeton, 1. prioritering 

 44807 Kvalitetskontrol af betonvarer, 1. prioritering 

 44812 Finisharbejde på hærdet beton, 1. prioritering 

 44796 Betonteknologi – fremstilling af konstruktionsbeton, 1. prioritering 

 44814 Montering af betonelementer, 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (AMU Nordjylland). 

Der er afdækket behov for samskrivning af 3 undervisningskompendier til 1 kompendium. Samskrivningen relaterer til: 

 45163 Forskalling – udførelse af enkle løsninger fra 2006, 1. prioritering  

 45164 Forskalling – udførelse af specielle løsninger fra 2006, 1. prioritering 

 44791 Formbygning til betonstøbning – enkle løsninger fra 2009, 1. prioritering  

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (AMU Nordjylland). 

 
Udvikling af faglærerseminar 

 Der er afdækket behov for faglærerseminar i forhold til ”Next Best Practise” for anvendelse af IT i undervisningen, 1. 
prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (AMU Nordjylland).   

 

FKB’en Isolering af tekniske anlæg 
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Behovsredegørelsen for FKB’en 
I perioden 1. kvartal 2015-16 ses aktivitetsnedgang på 15%, herefter aktivitetsfremgang på 15% i perioden 1. kvartal 2016-17 
samt massiv nedgang i aktivitet i perioden 1. kvartal 2017-18 udelukkende indenfor målgruppen ikke beskæftigede. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Da aktivitetsnedgangen er for målgruppen ”ikke beskæftigede” har vi en formodning om, at jobområdet isolering af tekniske 
anlæg særligt kan rekruttere arbejdskraft fra denne målgruppe, hvorfor målgruppen ikke gennemfører benytter AMU. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

Revision af undervisningsmateriale: 

 Der er afdækket behov for revision af 5 uv.mat. indenfor FKB’en, 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (EUC Nordvestsjælland). 

 
Udvikling af faglærerseminar 

 Der er afdækket behov for faglærerseminar med branchen omhandlende anvendelse af nye materialer og teknikker, 1. 
prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (EUC Nordsjælland). 

FKB’en Konstruktion og montage med glas og aluminium 

Behovsredegørelsen for FKB’en 
I perioden 1. kvartal 2015-16 ses meget høj stigning på kursusaktivitet på 121%. Herefter et fald på 53% i perioden 1. kvartal 
2016-17 samt en stigning på 87% i perioden 1. kvartal 2017-18. Denne aktivitetsstigning er udelukkende for målgruppen ”ikke 
beskæftigede”. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft indenfor dette jobområde kan med stor sandsynlighed forklare den høje aktivitetsstig-
ningen. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

Revision af undervisningsmateriale: 

 Der er afdækket behov for revision af 5 uv.mat. indenfor FKB’en, 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (EUC Nordvestsjælland). 

 
Udvikling af faglærerseminar 

 Der er afdækket behov for faglærerseminar med branchen omhandlende anvendelse af nye materialer og teknikker, 1. 
prioritering  

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (EUC Nordsjælland). 

 

FKB’en Planlægning, styring og samarbejde i bygge- og anlægsbranchen 

Behovsredegørelsen for FKB’en 
FKB’en er relativ ny og der er kun registeret aktivitet for 1. kvartal 2018. 
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Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Der er ingen umiddelbar forklaring på den lave kursusaktivitet. Det konstateres at kurser inden for denne FKB pt ikke har ar-
bejdsmarkedets fokus og prioritering. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 
Udviklingsopgaver udskydes til næste UUL. 

 

FKB’en Stilladsmontage 

Behovsredegørelsen for FKB’en 
I perioden 1. kvartal 2015- 16 ses et fald i aktivitet på 21%. En stigning på 11% i aktivitet i perioden 1. kvartal 2016-17. I 
perioden 1. kvartal 2017-18 ses en stigning i aktivitet for målgruppen ”ikke beskæftigede” og et fald i aktivitet for målgruppen 
beskæftigede. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Jobområdet ”Stilladsmontage” er kendetegnet ved at kunne rekruttere ufaglært arbejdskraft, der herefter opkvalificeres via AMU. 
Dette kan forklare stigningen i aktivitet i målgruppen ”ikke beskæftigede” i perioden 1. kvartal 2017-18. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

Revision af undervisningsmateriale: 

Der er afdækket behov for revision af 3 uv.mat. i relation til bekendtgørelsesændringer vedr.: 

 totalinddækning af stilladser, 1. prioritering 

 inddækning af stilladser, 1. prioritering  

 kursus 43606, 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (AMU Vest). 

Der er afdækket behov for faglærerseminarer: 

 Der er behov for udvikling af 2 tværinstitutionelle fagseminarer med NEXT og AMU vest i forhold til vidensdeling og 
strategi for fælles udvikling af unv-mat 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (NEXT, AMU Vest). 

 Der er behov for udvikling af 2 interne fagseminarer omhandlende synkronisering og vidensdeling i relation til udvikling 
af undervisningsmateriale, 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (NEXT). 

 Der er behov for udvikling 2 faglærerseminar med branchen i relation til ny uddannelsesstruktur på stilladsområdet - ét 
faglærerseminar afholdes i øst og ét i vest, 1. prioritering 

Uddannelsesbehovet er afdækket af skole (Next, AMU-Vest), 1. prioritering 

 
 

 

FKB’en Tagdækning 
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Behovsredegørelsen for FKB’en 
I perioden 1. kvartal 2015-16 ses en høj aktivitetsstigning på 80%, en aktivitetsstigning på 42% i perioden 1. kvartal 2016-17 
samt et fald i aktivitet i perioden 1. kvartal 2017-18. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
Der er ingen umiddelbar forklaring på aktivitetsfluktuationen over perioden 1. kvartal 2015-18. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

Der er afdækket behov for faglærerseminarer: 

 Der ønskes udvikling af faglærerseminar med øvrige skoler i relation til fælles revision af undervisningsmateriale samt 
adressering af udviklingsbehov for kursernes indhold i FKB’en, 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af skole (EUC Nordvestsjælland). 

 
 
FKB’en Spildevand 

Behovsredegørelsen for FKB’en 
Der er ingen kernemål i denne FKB, hvorfor der ikke er registret aktivitet. 

Redegørelse for udvikling på arbejdsmarkedet af relevans for udviklingsbehovet inden for FKB’ens jobområde 
FKB’ens søges nedlagt. 

Beskrivelse af uddannelsesbehov indenfor FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 
Da FKB’en nedlægges ønskes ingen udviklingsmidler til denne. 

 

Tværfagligt 

Vi ser stadig mange ophævelser af uddannelsesaftaler i Byggeriets Uddannelser. En af årsagerne kan være, at de svende/faglærte 

eleven møder på arbejdspladsen ikke er fagligt klædt på til oplærer-opgave. Svendene er typisk ikke bekendte med rollen og op-

gaverne som oplærer, og derfor kan det ofte ende i en konflikt, hvor samarbejdet må afbrydes. 

Formålet med dette kursus er at give målgruppen viden og værktøjer så de sammen med eleven sikrer et god praktikforløb. 

Udvikling af faglærerseminar: 

 Der er behov for udvikling af faglærerseminar hvor dialog med arbejdsgivere og skoler skal præcisere kursets indhold, 1. 
prioritering 

Udvikling af nyt kursus: 

 Der er behov for udvikling af nyt kursus til arbejdsgivere der har elever, 1. prioritering 

Udvikling undervisningsmateriale: 

 Der er behov for udvikling af 1 uv.mat. til ovenstående nye kursus, 1. prioritering 

Udviklingsbehovet er afdækket af Dansk Byggeri og 3F. 

 

Analyse, tema 1: ”Kortlægning af faglærernes behov for kompetencer og fagligt netværk ved implementering af Trepartsaftalen 
2018-2019”, 1. prioritering 
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Baggrund 
I forlængelse af trepartsaftalen og Efteruddannelsesudvalgets arbejde med udvikling af prøver til udvalgets arbejdsmarkedsuddan-
nelser, der testes og afsluttes inden udgangen af 2019, vil BAI gerne understøtte skolerne og faglærernes faglige arbejde med 
prøver i AMU gennem en kortlægning af faglærernes behov for kompetencer og fagligt netværk ved implementering af Treparts-
aftalen 2018-2019 - i overensstemmelse med tema 1 for STUKs udmelding om fokusområder for finansåret 2019.  Efteruddan-
nelsesudvalget vil gerne i analysen inddrage resultaterne fra det arbejde i analysen, UUL17, tema 2; ”Kontraktuddannelser – Test 
og prøver i synkron og asynkron undervisning – formative og summative prøveformer”.  

Formål 
Efteruddannelsesudvalget vil i en analyse kortlægge faglærernes behov for kompetencer i relation til deres arbejde med gennemfø-
relse af AMU kurser med tilhørende prøver. Udvalget vil gerne understøtte faglærerne i deres didaktiske arbejde med at gennem-
føre effektiv undervisning, hvor der samtidig skal afholdes prøver- og hvordan prøveafholdelsen kan gennemføres, så det under-
støtter undervisningen. Analysen skal derfor afdække faglærernes kompetencebehov i relation til de prøveformer, som udvalget 
har valgt på de enkelte kurser. Udvalget ønsker endvidere at afdække faglærernes evaluering og forslag til ændringer eller udvik-
ling af de valgte prøveformer for de enkelte kurser. Endvidere ønsker BAI at understøtte faglærerne i deres arbejde med prøverne, 
og integration af disse i deres tilrettelæggelse af undervisningen, både fagligt og pædagogisk – ved undersøge muligheder og barri-
ere for etablering af tværinstitutionelle netværk og fora for faglærer, hvor erfaringer med gennemførelse af prøve på arbejdsmar-
kedsuddannelser på kontraktuddannelserne inddrages.  
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Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 
Overordnede tendenser 
Udviklingen i installationsbranchen er fortsat god. De sidste års vækst fortsætter, og branchen forventer 
fortsat vækst i moderat tempo. 

I 2017 steg installationsbranchens omsætning med 1,4 mia. kroner til 50 mia. kroner – en stigning på 2,9 
procent. Omsætningen fordelte sig i 2017 med 28,4 mia. kroner i elbranchen og 21,6 mia. kroner i vvs-
branchen. Det var forventet, at installationsbranchens omsætning ville stige, og det forventes, at denne 
stigning vil fortsætte. 

TEKNIQs Markedsanalyse1  indeholder en analyse af udviklingen i installationsbranchens aktivitet. 
Branchens vækst understøttes af, at de positive tendenser fra 2017 forventes at fortsætte. Boligbyggeriet 
er inde i en vækstperiode, og aktiviteten fra de store hospitalsbyggerier kulminerer i disse år. Industrien og 
servicesektoren har positive forventninger til fremtiden og investerer mere som følge af øget 
kapacitetsudnyttelse og færre ledige lokaler. Industrien efterspørger intelligente tekniske installationer 
inden for automatisering, energieffektivisering og styring, mens indeklima og energioptimering 
efterspørges til bolig- og kontorejendomme.  

TEKNIQ skønner, at den moderate vækst i installationsbranchen fortsætter i 2018 og 2019. Konkret 
forventes det, at installationsbranchens omsætning stiger med 1,5 mia. kroner i 2018 – en stigning på 3 
procent. I 2019 skønnes branchens omsætning at stige med 1,3 mia. kroner til 52,8 mia. kroner – en 
stigning på 2,5 procent. I 2019 vil branchens omsætning tæt på niveauet på toppen i 2008, hvor branchen 
omsatte for 54,1 mia. kroner.  

Der er udsigt til flere år med stabil vækst i installationsbranchen. Installationsvirksomhederne er 
optimistiske, og mange af vækstdriverne fra 2017 ser ud til at fortsætte i de kommende år. Den positive 
udvikling i dansk økonomi skaber grundlag for fremgang i installationsbranchen. Boligmarkedet har det 
godt, byggeriet vokser, erhvervsinvesteringerne øges og den teknologiske og digitale udvikling giver nye 
muligheder.  

Mange af de store offentlige projekter er i gang, og aktiviteten fra hospitalsbyggerierne topper i disse år for 
derefter at aftage ret kraftigt. Det offentlige bidrager fortsat med mange opgaver, men branchens vækst 
kommer nu fra det private, hvor bygge- og renoveringsaktiviteten stiger markant. Det gælder særligt 
boligbyggeriet i de store byer, men også erhvervslivets investeringer i nye bygninger og moderniseringer er 

1
 TEKNIQ Markedsanalyse 2018 https://ipaper.ipapercms.dk/tekniq/markedsanalyse/markedsanalyse-2018/ 

Tilbage til indholdsfortegnelsen

https://ipaper.ipapercms.dk/tekniq/markedsanalyse/markedsanalyse-2018/
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tiltagende. Stor købekraft hos forbrugerne, stigende friværdi og fremgang på boligmarkedet øger de private 
boligrenoveringer. Installationsbranchen præges også af, at de tekniske installationer spiller en stadig 
større rolle i både samfundet og i byggeriet.  

TEKNIQ skønner, at installationsbranchens omsætning stiger moderat med 3,0 procent i 2018 - en stigning 
på 1,5 mia. kr. I 2019 skønnes installationsbranchens omsætning at stige med 2,5 procent til 52,8 mia. kr. – 
en stigning på 1,3 mia. kr. Væksten aftager en smule i perioden, da branchens kapacitetsudnyttelse er 
stigende fra et højt niveau. Væksten sker i et tempo, hvor installationsvirksomhederne kan forberede sig og 
følge med den stigende ordrebeholdning. Den geografiske vækstspredning forventes at tiltage 
fremadrettet. 

Installationsbranchens virksomheder forventer både en stigende omsætning i 2018 og om fem år. I 2017 
forventer 39 procent af virksomhederne, at deres omsætning vil stige, 52 procent tror på en uændret 
omsætning, mens 9 procent forventer en lavere omsætning. Samlet viser besvarelserne fra TEKNIQs 
medlemsundersøgelse, at virksomhederne forventer en omsætningsvækst på 3,8 procent i 2018.  

Afhængig af markedsområde forventer mellem 41 og 58 procent af elvirksomhederne en stigning i 
omsætning om 5 år, mens blot få procent forventer et fald. 

Elbranchens virksomheder ser igen i år det største vækstpotentiale indenfor energieffektivisering, 
intelligente bygningsinstallationer og traditionelt installationsarbejde. 

  

VVS-branchens virksomheder forventer stigende omsætning inden for alle markedsområder om 5 år, men 
er mest optimistiske i forhold til energioptimering. Derudover forventes en stigning i aktivitet for 
vedvarende energi. Der er desuden forventning om stigning i det traditionelle installationsarbejde. 
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Installationsbranchens beskæftigelse steg i følge Danmarks Statistik med 740 beskæftigede til en samlet 
beskæftigelse på 45.060 personer i 2017 – en stigning på 1,7 procent.  

I 2017 var der lidt flere beskæftigede i installationsbranchen i forhold til gennemsnittet for de sidste 15 år. 
Branchens beskæftigelse nærmer sig derfor beskæftigelsen i topåret i 2007, hvor branchen beskæftigede 
45.600 personer.   

Både el- og vvs-branchen oplever, at det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere og branchernes 
umiddelbare arbejdskraftreserver er forholdsvis beskedne. TEKNIQ skønner, at beskæftigelsen vil stige med 
700 personer i 2018 og 600 personer i 2019 – stigninger på 1,5 procent i 2018 og 1,25 procent i 2019. 
Holder skønnene, vil branchen beskæftige 45.700 personer i 2018, hvilket er højere end den nuværende 
beskæftigelsesrekord fra 2007 på 45.600 personer.  

For at imødekomme fremtidig mangel på arbejdskraft er der behov for at installationsbranchen tiltrækker 
endnu flere medarbejdere. Installationsbranchens beskæftigelse er steget langt mere i 2016 og 20167, end 
ledigheden for elektrikere og vvs’ere er faldet. Installationsbranchen har altså formået trække folk tilbage 
til branchen og at øge lærlingeoptaget betydeligt mange år i træk.   

Ledigheden for elektrikere var i august 2018 på 1,0 procent mod 1,14 procent på samme tid i 2017. 
Ledigheden for vvs’ere var 1,92 i august 2018 mod 1,93 procent på samme tid i 2017. Der var 4 ledige 
skorstensfejere i august 2018. 

TEKNIQs medlemsundersøgelse om arbejdskraft2 viser, at installationsbranchens virksomheder oplever, at 
det er blevet sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft det seneste år. Hele 30 procent angiver, at de 
vurderer, at det er blevet sværere og 25 procent angiver, at de forgæves har søgt efter medarbejdere. 
Virksomhederne forventer, at denne udvikling vil blive forstærket i de kommende år.  

                                                 
2
 TEKNIQs Arbejdskraftundersøgelse 2018: 

http://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/markedsforhold/analyseogstatistik/arbejdskraft  

http://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/markedsforhold/analyseogstatistik/arbejdskraft
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Installationsbranchen har forskellige værktøjer til at imødekomme mangel på arbejdskraft. For det første 
udgør medarbejdere, der forlod branchen under krisen, en betydelig og attraktiv arbejdskraftreserve. For 
det andet skal branchen blive bedre til at fastholde nogle af de mange elektrikere og vvs’ere, som branchen 
uddanner. For det tredje kan lærlingeoptaget øges, og branchen kan ansætte udenlandsk arbejdskraft. For 
det fjerde kan branchen fortsætte arbejdet med at øge produktiviteten og få mere ud af den enkelte 
medarbejder. Installationsbranchen er ved at nærme sig en situation, hvor mangel på arbejdskraft kan 
dæmpe branchens vækstmuligheder efter fire år i træk med aktivitetsvækst. 

Fælles 

Behovsredegørelse 
ETIE har igennem flere år arbejdet med at øge AMU-aktiviteten inden for udvalgets brancheområde. Dette 
er blandt andet sket ved en reduktion af antallet af AMU-mål samt at målrette eksisterende kurser. Den 
generelle nedgang i AMU-aktiviteter har også udfordret ETIE’s område. ETIE arbejder fortsat på at forbedre 
AMU-udbuddet og at sikre pålideligheden i udbuddet, samt at øge den nationale koordination mellem 
erhvervsskolerne. 

TEKNIQs medlemsundersøgelser viser, at virksomhederne generelt vurderer, at det, der holder dem tilbage 
fra at bruge AMU-systemet er, at kvaliteten AMU-kurser er for lav, at AMU-kursusudbuddet er for lille, og 
at der sker for mange aflysninger. Der er flere eksempler på, at kurser bliver aflyst med kort varsel på trods 
af tilmeldinger. 

ETIE har arbejdet for at øge skolernes udbud og pålideligheden i det og organisationerne har i efteråret 
2018 søgt om en puljebevilling til opsøgende arbejde for at få markedsført det nye opdaterede AMU-udbud 
efter gennemgangen i 2018. Det er afgørende for ETIE, at skolernes AMU-udbud fremover bliver større og 
mere pålideligt. 

Elektriker- og vvs-energiuddannelserne har gennemgået store ændringer, som har gjort uddannelserne 
mere specialiserede, så de kan leve op til kravene i branchen. Efteruddannelsestilbuddet skal derfor kunne 
modsvare det nye, højere niveau på grunduddannelsen, ligesom der er et kontinuerligt behov for at udvikle 
nye kurser i relation til både den teknologiske udvikling og til ændrede myndighedskrav. 

Analyse: Installationsbranchens potentialer og kompetencebehov i forhold til Internet of Things og data 
analytics 
IoT og data analytics-teknologierne udvikler sig hastigt, og deres anvendelse breder sig inden for en bred 
vifte af brancher på tværs af både primære, sekundære og tertiære erhverv. På trods af den hastige 
udvikling i teknologierne er deres anvendelse imidlertid langt fra slået igennem og er forbundet med 
mange udfordringer. Analyser viser, at selvom danske virksomheder har store forventninger til IoT, så 
halter de bagefter andre lande mht. implementering.3 Dels på grund af teknologiske barrierer såsom 
manglende systemintegration og dataudveksling, IT-sikkerhed, juridiske problemstillinger vedrørende 
datarettigheder. Dels på grund af manglende kompetencer og manglende kendskab hos brugerne til de 
muligheder, teknologien rummer.  

Udviklingen i IoT og data analytics rummer både udfordringer og potentialer for installations-branchen, der 
vil kunne spille en vigtig rolle som bindeled i forhold til at fremme danske virksomheders nyttiggørelse af 
IoT og data analytics. At spille en sådan rolle vil kræve nye kompetencer hos elektrikere og vvs-
energiuddannede.  

                                                 
3
 https://www.electronic-supply.dk/article/view/576515/danske_virksomheder_er_bagud_med_iot  

https://www.electronic-supply.dk/article/view/576515/danske_virksomheder_er_bagud_med_iot
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Der søges derfor om udviklingsmidler til en analyse, der har følgende mål: 
- At kortlægge hovedtræk i de seneste års teknologiske udvikling inden for IoT og data analytics og 

status for udbredelsen blandt danske virksomheder samt hvilke fremtidige perspektiver og 
muligheder teknologierne rummer. 

- At gennemføre casestudier af vellykkede eksempler på anvendelsen af IoT og data analytics i et 
varieret udsnit af danske brancher og virksomheder. Casestudierne vil analysere følgende: 

o Hvilke medarbejderkompetencer, det kræver at udvikle, sælge, installere og anvende 
integrerede løsninger af IoT og data analytics.  

o Hvilke medarbejderkompetencer det kræver at styrke/vedligeholde kundens indsigt i 
teknologierne og forudsætninger for at anvende dem 

o Hvilken forretningsmæssig værdiskabelse, der er skabt gennem IoT og data analytics, det 
være sig i form af bedre effektivitet og kvalitet samt nye produkter/services. 

o Hvilke potentialer teknologierne rummer i forhold til at udvikle nye produkter og services. 
- At vurdere på hvilke områder installationsbranchen vil kunne spille en særlig rolle i forhold til at 

formidle og nyttiggøre teknologierne inden for IoT og data analytics således, at de skaber 
forretningsmæssige værdi og nye produkter/services. 

- At vurdere, hvilke medarbejderkompetencer hos elektrikere og vvs-energiuddannede, der er 
særligt behov for at styrke med henblik på at realisere potentialerne ved IoT og data analytics som 
forretningsområde. 

 
Arbejdsmarkedsuddannelser 
Bygnings Informations Modellering 
Bygnings Informations Modellering (BIM) er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. 
Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil digitale bygningsmodeller være 
omdrejningspunkt for alle byggeprojektets aktiviteter og samarbejdet mellem de forskellige parter. BIM er 
både en model og en arbejdsmetode. BIM betyder tættere samarbejde mellem parter og forgrener sig ud 
til hver aktør, der deltager i et projekt. For at vvs’ere og elektrikere kan indgå i fremtidens entrepriser og 
byggeopgaver, er der derfor behov for en uddannelse i at arbejde med BIM. For lærerne på 
erhvervsskolerne er der behov for opkvalificering for at kunne undervise i området. Der søges derfor til 
udvikling af 1 uddannelsesmål med kompendium og læreruddannelse: 

 Digitalt byggeri: Bygnings Information Modellering 

 
Forkurser til delautorisationsuddannelsen 
I takt med at lovgivningen på autorisationsområdet åbner op for, at personer med en ikke el- eller vvs-
teknisk uddannelse, via et opkvalificeringsforløb, kan opnå del-autorisation til at udføre el- og 
vandinstallationer i boliger, er der behov for at udvikle AMU kurser, der kan forberede den studerende/give 
adgang til at denne kan frekventere del-autorisationsstudiet. Der søges derfor om udviklingsmidler til 
uddannelsesmål og kompendier til: 

 3 forkurser til el-området 

 3 forkurser til vvs-området 
 

El-branchen 

Behovsredegørelse 
I 2017 uddannede branchens medarbejdere sig i 15.495 dage i AMU-systemet, hvilket er en lille stigning i 
forhold til 2016, hvor det tilsvarende tal var 15.137 dage. Ud over efteruddannelse i AMU-systemet foregår 
omtrent 60% af efteruddannelsesaktiviteten i installationsbranchen i privat regi og kun 35 % i AMU-
systemet. Samlet set er der altså en markant og stigende efteruddannelsesaktivitet.  
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Med så stor en andel af uddannelse i privat regi, er der et stort potentiale for mere uddannelse i AMU. Med 
et pålideligt, præcist og opdateret kursusudbud, forventes det, at efteruddannelse i AMU-systemet igen 
kan blive mere eftertragtet og dermed øges. 

Arbejdsmarkedspolitisk bestemte behov 
TEKNIQ udarbejder løbende medlemsundersøgelser om virksomhedernes behov for arbejdskraft4, hvori 
elbranchens forventede fremtidige kompetencebehov analyseres. Kompetencebehovet følger naturligt den 
forventede markedsudvikling. I TEKNIQs Markedsanalyse fremgår det, at elbranchen har positive 
forventninger til markedsudviklingen på alle produktområder de kommende fem år. Der er fortsat et stort 
uudnyttet potentiale for energieffektivisering. 

Behov for tilskud til udvikling af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser 

FKB’er 
Der søges ikke om udviklingsmidler til at udvikle nye eller revidere eksisterende FKB. 

Arbejdsmarkedsuddannelser 
Forsyningsteknik 
Der arbejder mange elektrikere i el-forsyningssektoren. I forbindelse med AMU-gennemgangen i 2018 er 
der blevet udtrykt ønske fra branchens parter om, at det stigende efteruddannelsesbehov på området, kan 
imødekommes gennem AMU-systemet. Der søges derfor om udviklingsmidler til 1 uddannelsesmål med 
kompendium. 

 Forsyningsteknik 
 
Ændringer som følge af omlægningen fra stærkstrømsbekendtgørelse til standarder 
Der blev i 2016 vedtaget en ny el-sikkerhedslov. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2017. Den nye el-
sikkerhedslov får betydning for en række af ETIE’s kurser, der dermed har behov for opdatering.  

 Elsikkerhedsloven – kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning 

 Periodisk eftersyn elektrisk håndværktøj 

 Kabelmontage – føringsveje 

 Kabelmontage – kabler 

 Kabelmontage - trækning, fastgørelse 

 Kabelmontør – overdragelse 

 Installationstekniske tegninger og diagrammer 

 
Alarm og sikring 
Forsikringsselskaberne stiller en række krav, når man skal forsikre sin virksomhed, herunder at man altid 
skal anvende en certificeret installatør til at montere sin sikring. Forsikring og Pension registrerer de 
certificerede virksomheder og har i den forbindelse udarbejdet en række kravspecifikationer, som 
virksomhederne certificeres efter. Kurserne er derfor blevet godkendt som myndighedskurser af STUK i 
foråret 2018 ligesom de fleste har en ret stor aktivitet, hvorfor de ikke er en del af AMU-gennemgangen. I 
forbindelse med udvikling af prøver til kurserne er det dog blevet konstateret, at det vil være nødvendigt at 
opdatere kurserne, så der kan udvikles prøver til dem og således, at de er teknisk opdateret. Der vil derfor i 
forbindelse med prøveudviklingen også være et behov for at opdatere kurserne.  

                                                 
4
 TEKNIQs Arbejdskraftundersøgelse 2018 

http://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/markedsforhold/analyseogstatistik/arbejdskraft 

http://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/markedsforhold/analyseogstatistik/arbejdskraft


ETIE – Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi 
Ansøgning om AMU-udviklingsmidler 2019 

8 

 TV overvågning, grundlæggende 

 Brand, tætning af installationsgennemføringer 

 AIA, installation af perimetersikring 

 AIA, lovgivning og regelsæt, anvendelse 

 Brand, enkle installationer 

 Brand, projektering af alarmanlæg 

 ADK, Installation 

 TV-overvågning, netværksbaseret 

 TV-overvågning projektering 

 Sikringsanlæg, projektering 

 
Batterianlæg – energilagring 
Der er et stigende fokus på at anvende batterier til at lagre bæredygtig energi fra vind, vand og sol. De 
første batterier er i handlen og der er derfor behov for et efteruddannelsestilbud på området. Der søges 
om udviklingsmidler til 1 uddannelsesmål med kompendium. 

 Batterianlæg - energilagring 

 

Faglæreruddannelse 
El-branchens årlige læreruddannelse for branchens undervisere er blevet omlagt i 2018, så der nu udvikles 
og afholdes kurser i løbet af året. Formålet med læreruddannelsen er at sikre, at branchens undervisere 
løbende bliver fagligt opkvalificeret. Undervisningen vil som de tidligere år blive gennemført af såvel 
fageksperter som faglærere fra erhvervsskolerne.  
 
Faglæreruddannelse:  

 Faglig opdatering af faglærere 
 
Det er ETIE’s erfaring, at der opnås de bedste resultater med nyudviklede mål, hvis det også sikres, at 
lærernes faglige og fagdidaktiske kompetencer udvides, så de svarer til de nye mål. Derfor søger ETIE om 
udviklingsmidler til at udvikle faglæreruddannelser til nyudviklede uddannelsesmål. 
 

 
Faglæreruddannelse om nye uddannelsesmål: 

 Periodisk eftersyn elektrisk håndværktøj 

 Forsyningsteknik 

 

Vvs-branchen 

Behovsredegørelse 
I 2017 uddannede vvs-branchens medarbejdere sig i 10.224 dage i AMU-systemet, hvilket er en stigning i 
forhold til bundåret 2016, hvor det tilsvarende tal var 9.450 dage. Ud over efteruddannelse i AMU-systemet 
foregår omtrent 60% af efteruddannelsesaktiviteten i installationsbranchen i privat regi og kun 35 % i AMU-
systemet. Samlet set er der altså en markant og stigende efteruddannelsesaktivitet.  

Med det voldsomme aktivitetsfald og så stor en andel af uddannelse i privat regi er der et stort potentiale 
for mere uddannelse i AMU. Med et mere opdateret kursusudbud forventes det, at efteruddannelse i 
AMU-systemet igen kan øges. 
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Det forventes, at kursusaktiviteten vil stabilisere sig som følge af den omlægning af kursusudbuddet, der er 
i gang. Derudover markedsføres kurserne i form af et årligt udbudskatalog og kvartalsvise 
udbudsoversigter. ETIE ønsker at langt flere kurser udbydes som garantikurser, således at udbuddet bliver 
mere pålideligt. 

Arbejdsmarkedspolitisk bestemte behov 
I TEKNIQs medlemsundersøgelse om virksomhedernes behov for arbejdskraft, analyseres vvs-branchens 
fremtidige kompetencebehov. Kompetencebehovet følger naturligt den forventede markedsudvikling. I 
TEKNIQs Markedsanalyse fremgår det, at vvs-branchens virksomheder forventer stigende omsætning inden 
for alle områder de næste fem år. Vvs-branchen er, ligesom elbranchen, mest optimistisk med hensyn til 
markedsområdet energioptimering, hvor 59 procent af vvs-virksomhederne forventer en stigende 
omsætning.  

Behov for tilskud til udvikling af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser 

FKB’er 
Der søges ikke om udviklingsmidler til at udvikle nye eller revidere eksisterende FKB. 

Arbejdsmarkedsuddannelser 
Opfølgning på AMU-gennemgangen 
I forbindelse med AMU-gennemgangen, hvor ETIE har afholdt en række referencegruppemøder med 
repræsentanter for branchen, er det blevet klart, at der er et styrket efteruddannelsesbehov og for 
opdaterede materialer, inden for en række af de områder, hvor der oprettes nye 
arbejdsmarkedsuddannelser. Der søges derfor om opdatering og udvikling af undervisningsmaterialer til: 

 
Ventilationsområdet 

 Ventilationsautomatik – styring og regulering 

 Brandnorm i forbindelse med ventilation 

 Indregulering af ventilations- og klimaanlæg 

 Energioptimering på ventilationsanlæg 

 Lyd- og luftkvalitet i ventilationssystemer 

 

Vand og varme 
 Drikkevandsinstallationer – kvalitet og hygiejne 

 Fjernvarme – introduktion 

 Varmeanlæg – installation, drift og service 

 Varme – ændring & optimering af eksisterende anlæg 

 Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg 

 
 
Faglæreruddannelse 
Vvs-branchens årlige læreruddannelsesuge for branchens undervisere gennemføres også i 2019. 
Læreruddannelsesugen har siden 1998 været gennemført hvert år med et deltagerantal på 75-100 
personer pr. år. Uddannelsesugen gennemføres som et samarbejde mellem branchens organisationer og 
branchens netværksskoler. Her afklares behovet for opdatering i de faglige discipliner, som branchens 
efteruddannelse dækker.  

Undervisningen vil som de tidligere år blive gennemført som workshops med indlæg og undervisning af 
såvel fageksperter som faglærere fra erhvervsskolerne og med et forventet deltagerantal på 80 personer.  
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Faglæreruddannelse:  

 Faglig opdatering af faglærere 

Det er ETIEs erfaring, at der opnås de bedste resultater med nyudviklede mål, hvis det også sikres, at 
lærernes faglige og fagdidaktiske kompetencer udvides så de svarer til de nye mål. Derfor søger ETIE om 
udviklingsmidler til at udvikle faglæreruddannelser til nyudviklede uddannelsesmål. 

Faglæreruddannelse til nye AMU-mål om:  

 ventilationsområdet 

 varmeanlæg 

 drikkevandsinstallationer 

 

Skorstensfejerbranchen 

Behovsredegørelse 
I 2017 efteruddannede skorstensfejer-branchens medarbejdere sig i 1.661 dage i AMU-regi, hvilket er en 
lille stigning i forhold til 2016, hvor aktiviteten var på 1.557 dage.  

Skorstensfejerfagets kvalitetskoncept byder fagets udøvere at gennemføre 10 dages efteruddannelse på 3 
år. Kursuskravet er gældende for både mestre og svende og der er i gang med at blive udviklet nye kurser i 
forlængelse af dette krav. Det forventes derfor, at efteruddannelsesaktiviteten for 2018 og 2019 vil være 
stabilt med en svag stigning fremadrettet. Det er værd at bemærke, at AMU-aktiviteten i 
skorstensfejerbranchen indebærer, at alle ansatte i branchen gennemsnitligt benytter AMU-systemet hvert 
år.  

Arbejdsmarkedspolitisk bestemte behov 
Arbejdsmarkedsuddannelser 
For at sikre mod brandspredning gennem eksempelvis fuger og tætninger i fyrrum og sikkerhedsmæssige 
perspektiver er der et behov for udvikling af 1 uddannelsesmål med kompendier:  

 Brandtætninger i forbindelse med fyrrum 
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Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2018 – Træets Efteruddannelsesudvalg (TE) 

Udviklingstendenser 

Træ- og møbelindustrien i Danmark har oplevet en positiv udvikling i 2016 og begyndelsen af 2017. 

I forhold til 2015 har branchen i 2016 haft en fremgang i den samlede omsætning på 7,1 pct. Det star-

tede godt i de to første kvartaler af 2016, men gik lidt langsommere i 3. kvartal, hvor omsætningen faldt 

med 0,7 pct. i forhold til det foregående kvartal. Faldet var primært inden for træindustrien (døre og vin-

duer). I det sidste kvartal i 2016 var der igen en samlet stigning. 

Både møbeleksporten og eksporten af byggevarer har klaret sig godt i 2016 og i de første måneder af 

2017. 

I perioden januar-april 2016 voksede møbeleksporten med 3 pct. i forhold til samme periode det foregå-

ende år. Også på eksporten af byggevarer har der været en stigning dog kun på 1 pct..1 

Selv om antallet af medarbejdere i træ- og møbelindustrien er steget inden for de seneste år, er antallet 

af faglærte i branchen faldet, hvilket samlet set betyder færre faglærte i branchen. Samlet set er der ca. 

18.000 beskæftiget inden for branchen, hvilket er en stigning på ca. 1000 i forhold til 2015. Det er det 

højeste antal beskæftigede i branchen siden 2009. 

Kombinationen af avanceret teknologi og høj faglig kompetence betyder en høj produktivitet. Dansk mø-

belproduktion og møbeleksport er førende i verden set i forhold til indbyggertallet. Den nævnte stigning i 

både møbelindustrien og træindustrien (byggevarer som f.eks. døre og vinduer) har samtidig øget antallet 

af medarbejdere inden for områderne. 

Det er bl.a. derfor fortsat vigtigt at sikre mulighed for at kunne opkvalificere såvel ufaglærte som faglærte 

via AMU fremadrettet.  

Træ- og møbelindustrien har, sammenlignet med andre brancher, ikke en stærk tradition for efteruddan-

nelse, og har samtidig en lav beskæftigelse af medarbejdere med en mellemlang eller lang uddannelse.  

Det betyder bl.a., at AMU-kurserne skal kunne dække bredt og give relevant efteruddannelse til faglærte, 

der har fået nye jobområder, og til de ufaglærte, der er beskæftigede i branchen. Det betyder, at der lø-

bende skal evalueres på, om det er de rigtige tilbud af AMU-kurser, der findes inden for området. Især 

skal det nævnes, at der i branchen vil været en øget automatisering herunder specielt på områderne CNC 

- og robotteknologi. 

Fra 2011 til 2012 steg efteruddannelsesaktiviteten med 16 pct.  Fra 2012–2013 faldt aktiviteten med 1,5 

pct., og fra 2013–2014 var der et lille fald på 1,4 pct. Fra 2014–2015 var der desværre et fald på 24 pct 

og fra 2015–2016 var der et stor fald i efteruddannelsesaktiviteten på 58 pct. (ovennævnte tal er gæl-

dende for kerneaktiviteten i FKB 2780 og FKB 2781) 

1
Konjunkturbarometer for Træ- og Møbelindustrien, udarbejdet af Dansk Industri i maj 2017 

Tilbage til indholdsfortegnelsen
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Ovenstående aktivitet på TE’s område skal ses i forhold til, at der på det samlede AMU område i perioden 

fra 2012–2016 har været et fald på 45 pct. i antallet af kursister.   

Til gengæld har der i det første kvartal 2017 været en stigning på omkring 20 pct., hvilket er positivt, da 

der i samme periode har været en øget beskæftigelse. 

 

Aktuelt ses en positiv udvikling ift. markedsandele og en konkurrencesituation, som medfører ændringer i 

efterspørgslen efter produktgrupper og kvalitetskrav knyttet hertil inden for træ- og møbelindustrien. Der 

sker desuden en udvikling i branchen, som fører til anvendelse af nye teknologier, blandt andet brug af 

robotter, og disse ændringer antages at få betydning for branchens behov for uddannet arbejdskraft 

samt for yderligere kompetencekrav til medarbejderne.  

 

Træets Efteruddannelsesudvalg ser et behov for at få gennemført en nærmere analyse af udviklingsten-

denser i træ- og møbelindustrien, som kan bidrage til at afdække, hvilken indflydelse udviklingstenden-

serne har på kompetencekravene til branchens medarbejdere. Analysen vil dermed kunne give input til 

efteruddannelsesudvalgets udvikling og revision af arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

Brancheanalyse af træ- og møbelindustrien 

Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker at få gennemført en analyse af udviklingstendenserne i træ- og 

møbelindustrien. På baggrund af en aktuel kortlægning af branchen skal det belyses, hvordan de udvik-

lingstendenser, som karakteriserer branchen, herunder øget automatisering, har indflydelse på kompe-

tencekravene til medarbejderne.  

 

Analysen skal bidrage til at afdække branchens kompetenceudviklingsbehov set i lyset af de igangvæ-

rende udviklingstendenser. Derefter skal det afdækkes, om kompetencebehovene kan tilgodeses af de 

nuværende arbejdsmarkedsuddannelser, eller om der er behov for revidering af uddannelserne og/eller 

udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

I analysen skal der være fokus på såvel horisontale som vertikale kompetenceløft for branchernes med-

arbejdere. 

 

Brancheanalysen vil basere sig på: 

 

• Statistiske analyser 

• Interview af ressourcepersoner inden for branchen 

• Interview af udvalgte virksomheder 

• Gennemførelse af en konference med deltagelse af virksomheder og repræsentanter fra organisa-

tionerne, der får præsenteret og drøftet analysens resultater, inden analysen færdiggøres. Konfe-

rencen skal desuden medvirke til, at virksomheder i branchen får et øget kendskab til mulighe-

derne i AMU 

 

Analysen vil indeholde en aktuel kortlægning af antallet af virksomheder i branchen, virksomhedernes 

størrelse, antallet af medarbejdere, beskæftigelsesudvikling samt sammensætning af medarbejderne i 

forhold til køn, alder og uddannelsesbaggrund. Det vil ske på baggrund af statistiske data.  
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Analysen vil belyse konkurrencesituationen i branchen, herunder status på hjemtagelse af opgaver, som 

tidligere har været udført i udlandet. Dette vil ske gennem deskresearch af opgørelser, der er udarbejdet 

af organisationerne i branchen, samt gennem interview med ressourcepersoner. 

 

Analysen vil desuden, gennem deskresearch og interview med ressourcepersoner i branchen, give en ak-

tuel status på udviklingstendenser for så vidt angår anvendelse af nye teknologier; automatisering, digi-

talisering samt anvendelse af nye forarbejdningsmetoder afledt af krav fra kunderne. 

 

Analysen afdækker dermed, hvordan træ- og møbelindustribranchen ser ud helt aktuelt, og med ud-

gangspunkt i ovennævnte vil den beskrive, hvilke jobfunktioner medarbejderne varetager i virksomhe-

derne, og hvilke forskellige jobprofiler der eksisterer inden for branchen, samt hvilke forventelige nye 

kompetencebehov, medarbejderne vil blive stillet over for. 

 

Som tidligere skrevet har mange virksomheder inden for træ- og møbelindustrien ikke en stærk tradition 

for efteruddannelse af deres medarbejdere. Tidligere gennemførte analyser viser, at mange virksomheds-

ledere og medarbejdere ikke har kendskab til udbuddet og indholdet i de eksisterende arbejdsmarkeds-

uddannelser (Udvikling af uddannelsesstrukturer i AMU. Analyserapport, 2015 og Udvikling af horisontale 

og vertikale AMU-kursuspakker. Analyserapport, 2015). Derfor er der et løbende behov for en synliggø-

relse af arbejdsmarkedsuddannelserne samt at sikre, at målformuleringerne for uddannelserne er tyde-

lige samt lette at læse og forstå for såvel AMU-målgruppen som for virksomhedslederne.  

 

På denne baggrund ser Træets Efteruddannelsesudvalg et behov for at gennemføre et projekt, der sætter 

fokus på revision af eksisterende arbejdsmarkedsuddannelse samt synliggørelse af arbejdsmarkedsud-

dannelserne. 

 

Styrket AMU gennem tydelige målformuleringer 

Undervisningsministeriet ønsker at støtte efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling og revision 

af arbejdsmarkedsuddannelser med fokus på klare og afgrænsede målbeskrivelser (tema 2 for UUL 2018). 

Dette er en udløber af arbejdet med bedre målbeskrivelser, der startede for tre år siden, da ministeriet 

besluttede at ændre retningslinjerne for udformning af AMU-målbeskrivelser. 

 

I ministeriets beskrivelse af temaet er der fokus på at få udformet målbeskrivelser, der er velegnede til at 

formidle uddannelsernes mål og indhold over for virksomheder og AMU-deltagere, f.eks. ved at anvende 

korte og klare sætninger samt at have fokus på lavere LIX-tal. Det skal dermed blive tydeligere for virk-

somhederne og potentielle AMU-deltagere, hvilket udbytte de kan få ud af at deltage i arbejdsmarkedsud-

dannelserne.  

 

Ministeriet ønsker desuden fokus på, at AMU-formuleringerne udarbejdes således, at der er en klar afgræn-

set beskrivelse af hvert delmål, der gør det lettere at udarbejde test til bl.a. kollektiv afkortning af arbejds-

markedsuddannelser.  
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Tydeligere AMU-målformuleringer skal dermed samlet set bidrage til at øge anvendelsen af arbejdsmar-

kedsuddannelserne samt tilfredsheden med deltagelse i uddannelserne.  

 

På denne baggrund ønsker Træets Efteruddannelsesudvalg at gennemføre et projekt, der sætter fokus på 

revision af eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser, så AMU-målformuleringerne tydeliggøres. 

 

Analysen skal således bidrage til, at målformuleringerne for arbejdsmarkedsuddannelserne tydeliggøres, 

så AMU-målgruppen og virksomhederne får lettere ved at forstå uddannelsernes indhold. Målformulerin-

gernes indhold skal også analyseres og revideres med henblik på en vurdering af mulighederne for at måle 

på, om deltagerne har tilegnet sig de beskrevne kompetencer. 

 

Analysen skal desuden medvirke til, at arbejdsuddannelsernes titler bliver mere dækkende for indholdet i 

målbeskrivelserne, så det er lettere for brugerne at finde frem til de relevante uddannelser. Desuden skal 

udviklingsarbejdet have fokus på udvikling af gode web-søgetekster, gode spørgsmål til Viskvalitet.dk samt 

forslag til, hvordan de enkelte arbejdsmarkedsuddannelser kan indgå i AMU-kursuspakker, der synliggøres 

på amukurs.dk. 

 

Projektet gennemføres med deltagelse af faglærere fra Herningsholm Erhvervsskole og Skive College, som 

gennem deltagelse i tre arbejdsseminarer reviderer målformuleringerne for 18 arbejdsmarkedsmarkeds-

uddannelser.  

 

Behov for nye eller reviderede FKB’er og arbejdsmarkedsuddannelser 
Træets efteruddannelsesudvalg har netop foretaget en revision af FKB 2702 ”Savværk og halvfabrikata”, 

FKB 2780 ”Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.” og FKB 2781 ”Bolig- og autointeriørmonte-

ring” 

 

Denne revision har bevirket, at FKB 2702 er blevet nedlagt og erstattet af en ny FKB 2763 Møbelproduk-

tion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv. Den nye FKB 2763 erstatter FKB 2780 og FKB 2702.  

FKB 2781 ”Bolig- og autointeriørmontering” er blevet revideret mht. indhold. 

 

Der er med henvisning til ovenstående ikke et behov for udvikling af nye FKBére.  

 

Revision og nyudvikling af AMU – mål 

Træets efteruddannelsesudvalg ønsker at ansøge om midler til planlægning af en konference for faglæ-

rere, bl.a. med fokus på at klæde faglærerne på pædagogisk og didaktisk så deres undervisning afspejler 

branchens udvikling, og undervisningen dermed bliver mere relevant for målgruppen, herunder hvordan 

undervisningen kan struktureres. 

 

Træets efteruddannelsesudvalg ønsker at ansøge om midler til nyudvikling af 4 AMU – mål indenfor CNC 

og materialekendskab i FKB 2763 samt om midler til nyudvikling af 4 AMU – mål i FKB 2781. Derudover 

ønskes midler til revision af 2 AMU mål i 2781 og 2 AMU mål i 2763.  
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Behov for udvikling af undervisningsmaterialer og læreruddannelse 
Udvalget ansøger om midler til udvikling af en 2 dages konference for faglærere inden for området. Kon-

ferencen skal bidrage til at understøtte udviklingen af lærerkvalifikationer og skabe mulighed for erfa-

ringsudvekslinger omkring AMU med et øget fokus på de mange muligheder der er i AMU.  

Derudover skal konferencen også være med til at øge kendskabet til de aktiviteter der er igangværende 

omkring analyser og evalueringer. 

 

Træets Efteruddannelsesudvalg vil i samarbejde med BAI, MI og IF ansøge om midler til udvikling af un-

dervisningsmaterialer i forbindelse med et nyt epoxykursus. 

 

 

Ønske om midler til ”Udvikling af AMU mål”, ”Udvikling af nye undervisningsmaterialer” og 

”Udvikling af læreruddannelse” i 2018 - 2019 

 

 

Udvikling og revision af AMU mål 

Der ønskes midler til udvikling af 4 nye AMU mål i FKB 2763 Møbelproduktion, halvfabrikata, bygnings-

komponenter mv. 

Der ønskes midler til udvikling af 4 nye AMU mål i i FKB 2781 (Bolig – og autointeriørmontering) 

 

Der ønskes midler til revision af 2 eksisterende AMU mål i FKB 2763 Møbelproduktion, halvfabrikata, byg-

ningskomponenter mv. 

Der ønskes midler til revision af 2 AMU mål i FKB 2781 (Bolig – og autointeriørmontering) 

 

Udvikling af læreruddannelse 

Udvalget ansøger om midler til udvikling af en 2 dages konference for faglærere inden for området. Kon-

ferencen skal bidrage til at understøtte udviklingen af lærerkvalifikationer. 

Derudover skal konferencen også være med til at øge kendskabet til øvrige relevante projekter, der kan 

understøtte en udvikling af undervisningen og tilrettelæggelsen af den. 

 

Ansøgningen for 2018 omfatter 

 

Prioriteret rækkefølge analyser 

1. prioritet -  Brancheanalyse af træ- og møbelindustrien 
2. prioritet -  Styrket AMU gennem tydelige målformuleringer 
 

 

Prioriteret udvikling af uddannelser, undervisningsmateriale og læreruddannelser 

 

1. prioritet –  Udvikling af læreruddannelse 

2. prioritet –  Udvikling og revision af AMU - mål 
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Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse og behovsredegørelse 2019 
Mejeri og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Generelt: 
Mejeri og Jordbrugets efteruddannelsesudvalg oplever fortsat søgning til AMU, og kan med glæde konsta-
tere, at AMU aktiviteten (antal kursister) er steget med ca. 34% i 2017 i MJE.  

Aktivitet: 2015 2016 2017 
18.836 19.235 25.797 

Udvalget vurderer at AMU-aktiviteten vil fortsætte uændret i 2018. 

Generelt: 
Udvalget oplever fortsat mange aflysninger af kurser, hvilket medfører frustration for både virksomhe-
derne, kursister og skolerne. 

I 2018/2019 er der et ekstraordinært stort arbejde med AMU gennemgangen og arbejdet med test og prø-
ver i Efteruddannelsesudvalget. 

FKB 2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg 

Der er fortsat en stigning i kursusaktiviteten på FKB2666 (antal kursister) sammenlignet med år 2015 og 
2016, hvilket er meget positivt. 

Aktivitet: 2015 2016 2017 
6855 6995 8567 

Branchen benytter – traditionens tro - fortsat AMU i vinterhalvåret, hvor mange bliver hjemsendt/ vinterfy-
ret. 

Der er fortsat succes med at gå fra ufaglært til faglært anlægsgartner via AMU. Skoler og udvalg har i det 
forløbne år haft fokus på aflysning af kurser og fælles markedsføring. 

Skolerne i Jylland samarbejder om at udbyde kurserne. Dog er der stadigvæk problemer med for mange af-
lyste kurser, og kursister, som aflyses grundet afstanden til kursusstedet. 

Skolerne på Sjælland og Fyn har pt. ikke nogen samarbejdsaftaler om udbud, men syntes umiddelbart, at 
det kunne være en god idé med dette fællesskab – gerne på landsplan. Skolerne arbejder på forskellige løs-
ninger til et fællesskab, da det vil styrke udbud og forhåbentlig reducere antallet af aflyste kurser. 

Udover at skolerne markedsføre deres AMU kurser lokalt er der også aftalt følgende fælles initiativer til for-
skellige markedsføring tiltag, hvor branchen: 

▪ Markedsfører AMU kurser på Danske Anlægsgartners hjemmeside
▪ Kursuskalender som udsendes til virksomhederne
▪ Invitation til skolerne om at deltage på årsmøde i forbindelse med kursusplanlægning

Tilbage til indholdsfortegnelsen



Mejeri og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg (MJE) 

Agro Food Park 15 - 8200 Aarhus N  

 

▪ Uddannelsesambassadør kurser, med fokus på AMU  
▪ Fokus på emnet ”AMU og uddannelsesplanlægning” når der afholdes LUU konference, herunder 

opfordring til, at LUU foretager en lokal markedsundersøgelse. 
▪ Finde velegnede uddannelsespakker 

 
Branchen har givet udtryk for, at der er et behov for at der udvikle et kursus og tilhørende undervisnings-
materiale, hvori der indgår: Afstivning, udgravning og dræning i anlægsgartnerbranchen, samt et kursus for 
den faglærte anlægsgartner, som udfordres i at opbygge et komplicerede anlæg, hvor normerne ikke altid 
kan overholdes. Behovet er opstået fordi der i branchen bliver flere og flere dræningsopgaver for anlægs-
gartnerne bl.a. på grund af klimaet, og afledning af regnvand, og fordi der ikke findes et konkret kursus vi 
kan tilbyde.  
 
Behovet for udvikling af kurset og det tilhørende undervisningsmateriale på Komplicerede anlæg skyldes, at 
flere skoler og branchen ofte har ytret ønske/behov om et kursus, målrettet den faglærte anlægsgartner, 
som udfordres i at udføre komplicerede anlæg og benytte alternative materialer, hvor normerne ikke altid 
kan overholdes.  
 
Vi mener derfor, at der er et arbejdsmarkedsbehov for at udvikle følgende i UUL puljen 2019: 
 
Udvikling af uddannelse og tilhørende undervisningsmateriale: 

▪ Afstivning, udgravning og dræning i anlægsgartnerbranchen 
▪ Komplicerede anlæg – anlægsgartner 

 
Derudover er der ønske fra faglærere om at få ajourført undervisningsmaterialet til Regnbede, fordi det ek-
sisterende undervisningsmateriale er forældet. Der er bl.a. kommet nye regler på området, siden undervis-
ningsmaterialet sidst blev udviklet. 
 
Derudover søges der midler til at udvikle program til forårets faglærerkonference:  

▪ Faglig ajourføring 
 
Der afholde en gang årligt et kursus for alle AMU undervisere på skolerne med henblik på at ajourføre un-
derviserne rent fagligt samt informere underviserne om nyt på AMU området, ex. nye kurser, nye regler 
osv. 
 
 
FKB 2646 Produktion og pakning af mejeriprodukter 
 
Aktivitet: 2015 2016 2017 
 224 269 353 
 
Udvalget har de seneste to år arbejdet med at forbedre kvaliteten og relevansen af de AMU-kurser som ud-
bydes. Arbejdet fortsætter det kommende år. Udvalget arbejder pt. på en større digitalisering i forbindelse 
med afholdelse af kurserne, herunder dele af kurser som e-learning.  
 
Udvalget noterer med tilfredshed en stigning i aktiviteten på ca. 33 pct., og vil arbejde for at aktivitetsni-
veauet fastholdes.  
 
Kurserne under FKB 2646 udbydes alene på Kold College. Udvalget arbejder sammen med skolen på at 
skabe øget opmærksomhed omkring kurserne bl.a. gennem målrettet markedsføring af kurserne. 
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Inden for mejeribranchen generelt foregår en stadig stigende aktivitet inden for andre FKB’s områder bl.a. 
med støtte fra Mejeribrugets Uddannelsesfond. Formålet er, at ufaglærte medarbejder kan uddanne sig op 
imod faglært niveau. Således er der i mejeribranchen igangsat et særligt projekt, hvor 100 mejeriarbejdere 
får mulighed for at uddanne sig til industrioperatører ved gennemførelse af 18 ugers amu-kurser og 6 uger 
som EUV1 elev. Uddannelsen gennemføres med 100 pct. støtte fra Mejeribrugets Uddannelsesfond.   
 
Der planlægges ikke udvikling af yderligere amu-kurser inden for FKB 2646 i perioden 2019-2020. 
 
 
FKB 2264 Skov- og naturforvaltning og naturformidling 
 
Aktivitet: 2015 2016 2017 
 876 919 948 
Udvikling af nye amu-kurser 

Branchen har et stigende behov for professionelle maskinførere. Udvikling af flere avancerede specialma-

skiner medfører, at der i højere grad gennemføres omfattende og specialiserede opgaver og projekter in-

den for træfældning og trærydning samt naturpleje og naturgenopretning.  

Der er derfor behov for udvikling af følgende nye arbejdsmarkedsuddannelser til maskinførere, der enten 

er ufaglærte eller har anden uddannelsesbaggrund: 

 

Skovningsmaskinfører 1, 2 og 3 (3 x 1 uges varighed). De nye amu-uddannelser vil have fokus på betjening 

og vedligehold af skovningsmaskiner, herunder opmåling og klassificering af effekter.  

Udtynding/udvisning for maskinførere:  2 ugers kursus i udvisning/udtynding i forskellige bevoksningstype 

og aldre. 

 

Udvikling af undervisningsmaterialer:  

Skovskolen har oplyst, at der er behov for udvikling af undervisningsmaterialer til: 

47944 Åmand-1, 

47945 Åmand 2 

47946 Åmand 3. 

6589 Produktion af juletræer og pyntegrønt. 

 

Skovskolen har oplyst, at der er behov for videreudvikling af et samlet undervisningsmateriale inden for 

træklatring, med fokus på amu-mål 45735 Nedfiring af effekter fra træer.  

 

Udvikling af læreruddannelser:  

Skovskolen har overfor udvalget tilkendegivet, at der er behov for udvikling af læreruddannelse til amu-mål 

44364 Anvendelse af motorsav 1 og 44360 Anvendelse af motorsav 2. Med udgangspunkt i målbeskrivelser 

og kommende prøver på motorsavskurserne udvikles læreruddannelse til undervisere, der beskæftiger sig 

med motorsav 1 og 2. 

 
FKB 2269 Drift af gartneri, havecenter og planteskole 
 
Aktivitet: 2015 2016 2017 
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 2.299 1.789 1.648 
 
Udvikling af undervisningsmaterialer 
Med bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisud-
gangsprodukter gældende fra 1. juli 2018 er det blevet muligt for virksomheder at dyrke og fremstille can-
nabis til medicinsk brug. I den forbindelse har vi udviklet og fået følgende to amu-kurser godkendt: ”48767 
Dyrkning af cannabis til medicinsk brug” og ”48768 Fremstilling af cannabis til medicinsk brug”. Der har, 
ifølge vores forskellige søgninger på nettet og viden om markedet, ikke tidligere i Danmark været tilbudt 
undervisning i disse kurser eller lignende kurser/fag. Der er dermed et behov for at få udviklet fagligt un-
dervisningsmateriale til kurserne, og derfor ansøger vi om midler til udviklingen af materialet. 
 
 
FKB 2292 Pasning af dyr 
 
Aktivitet: 2015 2016 2017 
 223 410 318 
 
Udvikling af nye amu-uddannelser: 
Der er behov for udvikling af ny AMU-uddannelse inden for Anæstesi, operationsassistance og pleje af syge 
dyr (varighed 1 eller 2 uger). Der er løbende udvikling inden for viden og udstyr i relation til anæstesi og 
pleje af syge dyr/dyr i forsøg. Forsøgsdyrepasserne skal med stor sikkerhed kunne foretage postoperativ 
behandling af dyr, observere dyr i forsøg samt medvirke til at sikre dyrenes sundhed og trivsel under forsøg, 
hvilket kræver opdateret viden om anæstesi. Også veterinærsygeplejersker og andre beskæftigede dyre-
passere på dyrehospitaler og dyrlægeklinikker skal kunne assistere dyrlæger ved kliniske undersøgelser og 
operationer på dyr, herunder anæstesiovervågning og mindre postoperative behandlinger. 
 
Der er behov for udvikling af ny AMU-uddannelse inden for Dyrs anatomi og fysiologi (1-2 ugers varighed). 
Uddannelseskravet til ansvarlige i dyrehandler er i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om erhvervsmæssig 
handel med dyr nu sat i forhold til dyrepasseruddannelsens nye speciale dyrehandel i stedet for den tidli-
gere uddannelses til dyrepasserassistent som er nedlagt. Det betyder et behov for at de ansvarlige i dyre-
handler ved fremtidige kompetenceafklaringer kan tilegne sig yderligere kompetencer, for at kunne sidestil-
les med en faglært dyrepasser med speciale dyrehandel.  
 
Undervisningsmaterialer:  
Skolerne har oplyst, at der er behov for Udvikling af undervisningsmaterialer til ny amu-uddannelse inden 
for Anæstesi, operations-assistance og pleje af syge dyr samt Dyrs anatomi og fysiologi 
Skolerne har endvidere oplyst, at der er behov for udvikling af undervisningsmaterialer til følgende tre amu-
uddannelser godkendt i 2018: 
48679 Frugtfri diæter til primater i zoo.   
48680 Brug af UV-lys i dyrehandel, zoo og forsøg.  
48683 Vandkvalitet hos vandlevende dyr i zoo, forsøgsdyrsstalde og dyrehandel.  
 
FKB 2635 Maskiner og teknik i landbruget 
 
Aktivitet: 2015 2016 2017 
 978 1.146 1.365 
 
Der er ikke behov for tilskud til udviklingsopgaver i 2019. Der er ansøgt om godkendelse af ny FKB 2283 
Landbrugsproduktion. 
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FKB 2640 Planteproduktion i landbruget 

Aktivitet: 2015 2016 2017 
5.579 4.822 7.911 

Der er ikke behov for tilskud til udviklingsopgave i 2019. Der er ansøgt om godkendelse af ny FKB 2283 
Landbrugsproduktion. 

FKB 2641 Husdyrproduktion i landbruget 

Aktivitet: 2015 2016 2017 
1.802 2.885 4.687 

Der er ikke behov for tilskud til udviklingsopgaver i 2019. Der er ansøgt om godkendelse af ny FKB 2283 
Landbrugsproduktion. 
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Frederiksholm Kanal 21 

1220 København K 

puljefou@uvm.dk 
Mrk.: UUL 2019 skema nr. 572468 

Arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og behovsredegørelse for 2019 

På baggrund af mail af 31. august 2018 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om indkaldelse 

af ansøgninger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for finansåret 2019 

for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor & Kødbranchen er 

udarbejdet nærværende arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og behovsredegørelse for 2019. 

Redegørelsen er opbygget således: 
1. Sammenfatning:

a. De vigtigste punkter i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

b. Behovsredegørelsen

2. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet og uddannelsesbehovet og beskrivelse af

udviklingsopgaver inden for FKB’en:
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på

FKB’ens jobområde

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete

udviklingstiltag

c. Behovsredegørelse for FKB’en

1. Sammenfatning

a. De vigtigste punkter i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

Inden for bager og konditorområdet (FKB 2267) ses en mindre stigning i antallet af bagerier. Små 

bagerier opkøber andre eksisterende bagerier og/eller åbner brødsalgsbutikker og pop-up shops. 

Denne tendens ses i hele landet, dog sidstnævnte mest markant i større byer.  

Der kan konstateres en begyndende brancheglidning ved salget af brød og kager. P.t. udvider flere 

kaffebarer og cafeer med egne bagere for at lokke kunder til. Samtidig udvider eksisterende 
bagerier sortimentet og ligner nogle steder lige så meget caféer som bagerier, såkaldte 

livstidssteder. Supermarkeder og discountbutikker har stadig vækst i salget af brød og kager, og 

store kæder som fx Lagkagehuset vokser også og satser blandt andet på at ekspandere i udlandet. 

Kvalitet og godt håndværk er stadig kodeord for at få vækst. For tiden er det især bagværk med 

surdej, brød med flere meltyper og sensorik, hvor der finder en produktudvikling sted. 

Inden for reception-, servering- og serviceområdet (FKB 2279) er der fokus på udviklingen inden 

for dørmandens opgaver. Nye regler samt øget opmærksomhed på terror og bandeaktivitet har 

betydning for dørmandens arbejde. Autoriserede dørmænd anvendes i stigende omfang ved 

festivaller og sportsarrangementer. Ændringerne i grundlaget for dørmandens opgaver udløser 

behov for opdatering af dørmandsuddannelsen samt tilhørende prøve- og undervisningsmateriale. 

Inden for restaurant- og kantineområdet (FKB 2281) ses et øget fokus på bæredygtighed og 

klimavenlig mad, herunder økologi og mindre madspild, hvilket falder meget godt i tråd med den 

generelle udvikling i samfundet og behov hos gæster og udespisende. Nye produkter med grønt og 

planter kan tilskrives bæredygtighedstanken. Der ses en tendens til, at flere vælger vegetarisk 
mad, hvilket reducerer indtaget af kød. Der ses også en større orientering mod det globale 

madmarked, hvilket kan aflæses i måden, der købes færdiglavet mad. Street food er nået ud over 

de større byer til provinsen. Indtagelse af maden skal både være nemt og bekvemt, men stadig 

båret af kvalitet. Når man spiser ude er der fokus på madoplevelsen i sin helhed, frem for maden 

Tilbage til indholdsfortegnelsen
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alene. Dette kan fx aflæses af, at salg og service i gæstebetjeningen og det oplevelsesorienterede 

har fået større bevågenhed og visualiseringen af maden på digitale medier og platforme. 

 

Inden for den professionelle forplejning på offentlige og private køkkener (FKB 2286) er udvikling 
og produktion af sunde og velsmagende måltider fortsat centralt. Tendensen går i retning af øget 

fokus på FN’s klimamål, at tænke bæredygtigt og økologisk, at udnytte lokale råvarer og at 

begrænse madspild. Derudover er det vurderingen, at teknologi og digitalisering for alvor vil slå 

igennem i de kommende år. Det gælder både i forhold til produktion og distribution af måltider. 

Udviklingen ses ikke mindst i forhold til nye måder for brugerne i forhold til at vælge bestilling af 
mad og menuer. Faglige fokusområder for medarbejderne i forlængelse heraf vil være på 

teknologiforståelse, kommunikation og faglig formidling. 

 

På slagterområdet (FKB 2799) påvirker de tendenser, vi ser i samfundet, som større klimafokus, 

kødfrie dage og nethandel især de traditionelle slagterbutikker, og mange af dem må på grund af 

nedgang i omsætningen dreje nøglen om. Selvom mange butikker lukker, er der ikke mangel på 
arbejdspladser inden for branchen som sådan, idet butikskæder som COOP og Føtex efterspørger 

faglærte. Manglen på faglærte slagtere skyldes også, at færre vælger at tage slagteruddannelsen. 

Dog ses en stigning i antallet af kursister på AMU-kurser, men det er svært at udlede en tendens 

ud fra det begrænsede antal kursister.  

 
a. Behovsredegørelsen 

 

I 2017 deltog 11.301 kursister i et kernekursus inden for en af udvalgets seks FKB’er. Dette er en 

stigning på 19 % ift. 2016, hvor 9.529 kursister deltog.  

 

FKB 2267 (Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling) har haft faldende aktivitet på 34 % ift. 
2016 - fra 617 til 408 kursister. 

 

FKB 2279 (Reception, servering og service) har haft øget aktivitet på 87 % - fra 1.271 til 2.378 

kursister. 

 
FKB 2281 (Madfremstilling - restauranten, kantine og catering) har haft øget aktivitet på 15 % - 

fra 3.640 til 4.189 kursister. 

 

FKB 2286 (Mad til grupper med varierede behov for ernæring) har haft øget aktivitet på 13 % - fra 

2.534 til 2.920 kursister. 

 
FKB 2799 (Slagtning, forædling og salg af kød og convenience) har haft øget aktivitet fra 29 til 140 

kurister og haft den største procentvise fremgang i udvalgets samlede aktivitet omend på basis af 

få kursister.  

 

I 2017 var 7.806 i beskæftigelse svarende til 69 %, mens i 2016 var det 6.522 svarende til 68 %.  
 

Tendensen for aktiviteten for udvalgets FKB’ere i 2018 tyder på et mindre fald for udvalgets 

kurser, hvilket udelukkende er baseret på tal for AMU-aktiviteten fra 1. kvartal i 2018. 

 

 

2. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet og uddannelsesbehovet og beskrivelse af 
udviklingsopgaver inden for FKB’en:  

 

Der er udarbejdet et punkt 2 med de tre underpunkter a.-c. for hver af udvalgets FKB’er: 

 

2.1. FKB 2267 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling 
2.2. FKB 2279 Reception, servering og service 

2.3. FKB 2281 Madfremstilling – restaurant, kantine og catering 

2.4. FKB 2286 Mad til grupper med varierede behov for ernæring 

2.5. FKB 2799 Slagtning, forædling og salg af kød og convenience 
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2.1. FKB 2267 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling 

 
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på 

FKB’ens jobområde 
 

Der er fokus på kvalitetsudvikling af brød, kager og desserter inden for bager- og 

konditorbranchen, og medarbejdere med faglært kompetencer er efterspurgt hos både større og 

mindre bagerier. Vurderingen er, at håndværksbagerens faglærte kompetencer er helt nødvendige 

for brancheområdet, og at der løbende vil være behov for efteruddannelse. 
 

Ydermere er der kommet øget opmærksomhed i branchen på kompetencer udi ledelse, økonomi og 

proces for at blive mere konkurrencedygtig. Dette søger man foreløbig at efterkomme med et nyt 

speciale detailbager, hvor man ud over bagerhåndværket ved også at lære om driften af et bageri 

samt om udvikling og optimering af produktionen. 

 
 

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

 

Der er behov for udvikling af kompetencer, der har fokus på sensorik og sensoriske værktøjer i 

produktionen af brød og konditori, herunder grundsmage, smagssammensætninger, 
smagsoplevelser og bedømmelse af smag. Udviklingen af kurset var oprindelig blevet bevilliget 

under tidligere rammebevilling, men udviklingen blevet udskudt på grund af prioriteringer 

relateret til optager ifm. trepartsaftalen om VEU. 

 

Der søges midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 

 

 Sensorik og bagning (1. prioritet)   
 

 
c. Behovsredegørelse for FKB’en  

 

I 2017 faldt den samlede aktivitet med 34 % ift. 2016. I 2017 var 94 % af kursisterne i 
beskæftigelse mod 93 % i 2016. 

 

Faldet i aktiviteten skyldes primært, at der ingen aktivitet var på Almen Fødevarehygiejne og 

Ledelse af egenkontrol, hvorimod FKB’ens kernekurser fastholdt aktivitetsniveauet. I 2017 sås en 

stigning i aktiviteten inden for blandt andet fremstilling af desserter og biokemiske processer. 

 
Tallene for 1. kvartal 2018 viser en stigning på 30 % i ift. 2017. Udvalget forventer en stigning i 

aktiviteten i 2018. 

 

 

2.2. FKB 2279 Reception, servering og service 
 

a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på 
FKB’ens jobområde 

 

Branchen har fokus på udviklingen inden for dørmandens opgaver og betingelser. En række nye 

regler samt en forøget opmærksomhed på terror og bandeaktivitet betyder, at grundlaget for 
dørmandens arbejde og funktion har ændret sig. Det omfatter bl.a. ændringer i restaurationsloven 

i 2017, ny lov om kniv og blankvåben i 2016, videoovervågning og dataopbevaring. Hertil kommer 

hooliganregisteret, anvisninger omkring terror og sikkerhed i forbindelse med musiksteder, 

stadions osv. samt et øget samarbejde mellem politiet, specielt specialpatruljen, og dørmænd.  

 

Arrangører ønsker endvidere i stigende omfang at anvende autoriserede dørmænd ved 
sportsbegivenheder (fodbold, håndbold og ishockey), festivaller og andre musikarrangementer, 

hvilket betyder nye arbejdsopgaver til håndtering af bl.a. hooligans og crowds mv.  
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Der efterspørges i branchen en opdatering og en afholdelse af prøven til dørmand i form af en 

digital test. Digitalisering vil optimere prøven ift. såvel afholdelse, dokumentation og som grundlag 

for løbende udvikling. Der efterspørges tilsvarende udvikling af digital undervisningsmateriale, der 

understøtter prøvens digitale design. Digitaliseringen giver mulighed for at anvende 
multimedieredskaber og -metoder, der forbedrer kvaliteten og didaktiske design for både 

undervisningsmaterialet og prøve.  

 

Analysen ”Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov”, der blev 

udarbejdet i slutningen af 2017, viser i højere grad end før, at receptionisten har en anderledes 
rolle end tidligere i forhold til, at denne skal kunne yde forskellige services. Receptionisten skal 

ikke længere kun være receptionist, men også kunne klare lettere servering. Receptionisten skal 

nu også fungere som turistinformation på baggrund af nedlæggelse af de traditionelle 

turistkontorer.  

 

Receptionisten og hotellet møder gæsterne tidligere i dag på forskellige bookingsider eller over 
mail. Derfor skal receptionister være i stand til allerede her at yde god service samt kunne 

genkende den pågældendes gæst behov og agere herefter. Med dette medfører også en færden på 

de sociale medier, hvor receptionisten og hotellet i mange tilfælde skal besvare og håndtere klager 

på fx Facebook. Der er derfor også behov for en øget forståelse for denne forandring i 

receptionisternes rolle, da gæstekontakten og håndtering af fx klager på sociale medier er en stor 
del af forandring og vigtige opgaver at kunne håndtere rigtigt.  

  

Pba. analysen er der efterspurgt kompetencer inden for optimering af bookingplatforme og 

økonomien bag dette, samt inden for brug, drift og optimering af sociale medier. Disse 

kompetencer er dels imødekommet via tilkobling af kurser fra andre FKB’ere samt den 

igangværende uddannelsesgennemgang og kursusrevision af FKB’en. 
 

 
b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

 

Branchen ønsker at gennemføre en analyse, der afdækker dørmandens aktuelle behov for 
kompetencer og udvikle en aktuel og opdateret revision af ”Dørmandsuddannelsen – grundlag for 

autorisation”. Analysen skal endvidere undersøge og afdække et hensigtsmæssigt didaktisk design 

og anvendelse af multimedie til udvikling og digitalisering af prøven og undervisningsmaterialet til 

Dørmandsuddannelsen. Uddannelsesbehovet er afdækket af godkendt udbyder og branchens 

parter. 

 
Ved Forhåndsanmeldelse 2018 søgte og fik udvalget bevilliget midler til en sådan analyse. På 

grund af omprioritering som følge af trepartaftalen, blev denne analyse nedprioriteret, hvorfor vi 

igen søger midler til at kunne gennemfører analysen. 

 

Der søges midler til gennemførelse af følgende analyse: 
 

 Revision af dørmandsuddannelsen KHRU, herunder udvikling og digitalisering af 

dørmandskompendiet og prøven (1. prioritet) 

 

 
c. Behovsredegørelse for FKB’en  

 
I 2017 steg den samlede aktivitet med 87 % ift. 2016. I 2017 var 55 % af kursisterne i 

beskæftigelse mod 67 % i 2016. Faldet skyldes, at 22 % af kursister har været uden for 

arbejdsstyrken.  

 

Næsten alle kernekurser inden for FKB’en har haft øget aktivitet, især kurser vedr. salg, service og 

gæstebetjening samt værtskab. Derudover har der været stor aktivitet inden for fremstilling og 
servering af kaffe, kakao og te. Aktiviteten på dørmandsuddannelsen har haft en stigning på 22 % 

i 2017 ift. 2016.  
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Tallene for 1. kvartal 2018 viser et fald i aktiviteten på udvalgets kernekurser på 40 % ift. samme 

periode i 2017. Udvalget forventer et fald i aktiviteten i 2018. 

 

 
2.3. FKB 2281 Madfremstilling – restaurant, kantine og catering 

 
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på 

FKB’ens jobområde 
 

Analysen ”Kortlægning og analyse af kæde- og konceptrestauranter med takeaway inden for 

fastfood og brasserie” afdækkede et behov for revidering af FKB’en. Dette arbejde er forestående og 

vil blive afsluttet i 2019.  

 

”Analyse af strukturforløb inden for madfremstilling i restaurant, kantine og catering” viste behov for 

nye horisontale strukturforløb, hvoraf nogle indebærer en revision af eksisterende kurser og 
udvikling af nye. Udvikling af disse er igangværende og vil blive afsluttet i 2019.  

 

Udvalget vil løbende følge den teknologiske- og digitale udvikling på restaurant- og kantineområdet 

og afdække ændringer i medarbejdernes kompetencebehov som følge heraf, med henblik på 

tilpasning-og udvikling af kurser, når behovet opstår. 
 

På baggrund af ovenævnte tiltag samt den nyligt afsluttede ajourføring af kursusporteføljen som 

følge af trepartsaftalen om VEU ses behovet for udvikling af nye kurser dækket.  

 

 
b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

 

Der efterspørges p.t. ikke nye kompetencer, kurser eller øvrige tiltag.  

 

 
c. Behovsredegørelse for FKB’en  

 

I 2017 steg den samlede aktivitet med 15 % ift. 2016 til trods for, at aktiviteten for Almen 

fødevarehygiejne, som ikke længere er obligatorisk, faldt med 43 %. I 2017 var 69 % af 

kursisterne i beskæftigelse mod 63 % i 2016. 

 

Aktiviteten i kernemål viser interesse og behov for kompetencer relateret til bæredygtighed og 
klimavenlig mad, danske tapas og grundtilberedning i restaurant og kantine. 

 

Tallene for 1. kvartal 2018 viser status quo i aktiviteten på udvalgets kernekurser ift. samme 

periode i 2017. Udvalget forventer, at aktiviteten i 2018 bliver tilsvarende den i 2017. 

 
 

2.4. FKB 2286 Mad til grupper med varierede behov for ernæring 
 

a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på 

FKB’ens jobområde 

 
Udviklingen inden for institutionskøkkenområdet har stadig fokus på sunde måltider og på 

måltidernes sensoriske og næringsmæssige udtryk gennem anvendelse af både traditionelle og 

utraditionelle råvarer.  

 

”Analyse til modernisering og kategorisering af målene tilknyttet FKB 2286 Mad til grupper med 
varierede behov for ernæring” - svarerende til den aktuelle ajourføring af kursusporteføljen af 

udvalgets øvrige FKB’ere, jf. trepartsaftalen - blev endeligt afsluttet primo 2018. Med analysen er 

der foretaget en vurdering af alle kernekurser i FKB’en i forhold til titel, indhold, målformulering, 

overlap og præcision i forhold til relevante målgruppers jobfunktioner inden for madfremstilling. 
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Analysen giver endvidere specifikke anbefalinger vedrørende ajourføring af eksisterende 

uddannelsespakker til vertikal og horisontal kompetenceløft og til 6-ugers jobrettede 

uddannelsesforløb.  

 
Udvalget ønsker analysens anbefalinger med hensyn til kursusrevision implementeret, før 

udvikling af nye kompetencer bringes i spil. 

 

 
b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

 

Der efterspørges p.t. ikke nye kompetencer, kurser eller øvrige tiltag. 

 

 
c. Behovsredegørelse for FKB’en  

 
I 2017 steg den samlede aktivitet med 15 % ift. 2016. I 2017 var 91 % af kursisterne i 

beskæftigelse mod 81 % i 2016. 

 

Kurser udi klimavenlig og økologisk mad, mindre madspild og bagning med surdej har haft 

fornyet interesse og aktivitet. Kurset med den relative største stigning har dog været Råvarens 
egenskaber i Madhåndværket 1. 

 

Tallene for 1. kvartal 2018 viser et fald i aktiviteten på udvalgets kernekurser på 16 % ift. samme 

periode i 2017. Udvalget forventer status quo i aktiviteten i 2018. 

 

 
2.5. FKB 2799 Slagtning, forædling og salg af kød og convenience (tidl. FKB 2248 og 2249) 

 
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på 

FKB’ens jobområde 

 
I udviklingen inden for branchen ses flere og flere lukninger af de traditionelle slagterbutikker. I 

2017 og 2018 er der således lukket 46 butikker, mens der er åbnet 20 butikker. De sidste 15 år er 

antallet af detailslagterbutikker gået fra 500-600 butikker til nu cirka 250 butikker. Det er 

hovedsagligt i de store byer, at der er krisetilstand for slagterbutikkerne. De slagterbutikker, der er 

åbnet, og som ingen krise har, er halal butikker.  

 
Grunden til dette skal bl.a. findes i større fokus på klima, hvor stadig flere får nye madvaner i form 

af kødfrie dage og generelt en tendens til at spise mindre kød. Yderligere er der kommet større 

fokus på online salg af kød. Det ses også, at flere går i supermarkeder for at købe kød, i stedet for 

at købe det hos deres slagter. I supermarkederne er der også større mulighed for at kunne købe 

færdigretter, hvilket i høj grad efterspørgers. Desuden er udbuddet her også en billigere mulighed 
for kunderne. 

 

Slagterafdelingerne i supermarkederne er modsat slagterbutikkerne i fremgang, og der efterspørges 

yderligere arbejdskraft, både i form af faglært og ufaglært. Dette betyder også, at selv hvis 

slagterbutikkerne ikke lukkede, ville der højst sandsynligt mangle folk her.   

 
b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 

 

I 2017 blev FKB 2248 og 2249 lagt sammen til FKB 2799. I lyset af dette og ændringer i 

erhvervsuddannelserne for hele slagterområdet samt kursusrevisionen efterspørges p.t. ikke nye 

kompetencer, kurser eller øvrige tiltag. 
 

c. Behovsredegørelse for FKB’en  
 

I 2017 steg den samlede aktivitet til 140 kursister mod 29 i 2016.  
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Tallene for 1. kvartal i 2018 viser et fald ift. samme periode i 2017. Udvalget forventer et fald i 

aktiviteten i 2018. 
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Arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2019, 
udarbejdet af Transporterhvervets Uddannelser 
(TUR). 

1. Sammenfatning af redegørelsen med konklusioner:

a. De vigtigste punkter i den arbejdsmarkedspolit iske redegørelse  
Transportbranchen er kendetegnet ved følsomhed i forhold til konjunkturændringer, demografiske 
udfordringer samt almene samfundsstrukturelle forhold. De traditionelle transportområder 
(vejgods og lager/terminal) er kendetegnet ved en relativ stor andel af ufaglærte medarbejdere. 
Andre områder (f.eks. redder området) består udelukkende af faglærte medarbejdere. 
Alle brancheområder i transporterhvervet oplever en kontinuerlig udvikling i ny teknologi, nye 
rammer for konkurrencevilkår og stort fokus på proces- og produktoptimering. Dertil kommer, at 
alle de nævnte brancheområder er underlagt forskellige myndigheders regler og krav (på nationalt 
og overnationalt niveau) – herunder krav om særlige uddannelser, certifikater, kørekort mv.  
Transportbranchen har fokus på: 

- Leveringssikkerhed og fleksibilitet i AMU 
- Revision af uddannelser, delmål samt evt. arkivlægning samt uddannelsesstrukturer/ 

branchepakker. Dette sker med udblik til en vurdering af almen jobmobilitet, rekruttering, 
kompetenceudvikling samt nyudvikling/revision i øvrigt.  

- Testning og afprøvning samt evaluering, herunder testning i AMU 
- 6 ugers jobrettet uddannelse samt IGU forløb 
- Digital læring og fjernundervisning.  
- Opkvalificering af faglærerne i didaktisk, pædagogisk og faglig henseende 

b. Behovsredegørelsen med samlet angivelse af, om udvalget forventer en 
stigning eller et fald i aktiviteten.  

Transporterhvervets Uddannelser vurderer, at der bliver tale om en fastholdelse af 
uddannelsesaktiviteterne i 2018 på samme niveau målt i forhold til det foregående år. 
Det kan således konkluderes, på baggrund af en sammenligning af antallet af årselever i 2017 og de 
to første kvartaler af 2018 (byggende på indmeldte aktivitetstal fra skolerne), at der er tale om en 
aktivitetsstigning (der startede allerede i 2014: 99.099 kursister) og som begynder at nærmer sig 
niveauet for aktiviteterne i 2009-2010, hvor brancheområdet oplevede den hidtil største aktivitet 
nogensinde.  
Transportområdet kan derfor i modsætning til mange andre brancheområder, noterer en jævn og 
tilfredsstillende aktivitet der baserer sig på, at transportuddannelserne imødekommer nødvendige 
kompetencebehov i virksomhederne og i arbejdsstyrken. Dette er tilfældet for alle transportområdets 
uddannelser, hvad enten de er certifikatbelagte eller ej. Der er derfor grund til at antage, at 
transportområdet magter, via et effektivt samarbejde mellem skoler og udvalg, at markedsføre og 
afvikle AMU-aktivitet på et højt kvalitativt niveau. 

Tilbage til indholdsfortegnelsen
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2. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet og 
uddannelsesbehovet og beskrivelse af udviklingsopgaver:  
 
 a. Redegørelse for udvik lingen på arbejdsmarkedet af relevans for 
uddannelsesbehov på udvalgets jobområder.  
 
Transporterhvervene omfatter vejgodstransport, kran, lager og terminal, havn og terminal, 
lufthavn, personbefordring, tog/bane, letbane, redder samt erhvervsfiskeri området. Letbanetrafik 
er et nyt jobområde indenfor personbefordring som blev en realitet i 2016. Letbaneanlæg etableres 
først i Aarhus og forventes herefter også idriftsat i København, Odense og Aalborg.  

Leveringssikkerhed i AMU er af central betydning for transportbranchen og dens virksomheder og 
medarbejdere. Det vil derfor være yderst vigtigt at have stærk fokus på det videre arbejde med 
udvikling af uddannelsesstrukturer, uddannelsespakker og garantikurser på det samlede 
transportområde. 
 
En del af leveringssikkerhed knyttes også til muligheden for effektiv markedsføring og 
synliggørelse af branchens uddannelser. Der vil derfor være massiv fokus på det kommende 
arbejde med udarbejdelse af målbeskrivelser i AMU, som er læsbare og gennemsigtige for 
virksomheder og deltagere. 
 
Arbejdsmarkedsuddannelserne inden for transportområdet spiller en stor rolle for de enkelte 
brancheområders adgang til kvalificering af medarbejdere, både i forhold til grunduddannelse og 
som efter- og videreuddannelse. Tillige understøtter et velfungerende 
arbejdsmarkedsuddannelsessystem, som det der findes på transportområdet, erhvervets løbende 
rekrutteringsbestræbelser. 
I sammenhæng med ovennævnte skal muligheden for jobmobilitet medtænkes, hvilket naturligvis 
vil omfatte synliggørelse af mulighederne for vertikale og horisontale kompetenceløft, gennem 
udvikling af relevante uddannelsespakker/strukturer.  
Tillige er der på baggrund af storpolitisk fokus på området, et behov for at understøtte tiltag i 
forhold til integration af flygtninge og indvandrere gennem sprogundervisning, faglig uddannelse 
og virksomhedspraktik, således at der skabes tilknytning til arbejdsmarkedet. AMU-systemet kan 
spille en stor rolle i denne sammenhæng, og transportområdet har både oplagte 
jobområder/funktioner og virksomheder som vil understøtte denne udvikling. 
 
Uddannelsesstrukturer eller branchepakker giver brugere og virksomheder (samt iøvrigt a-kasser 
og jobcentre), solidt overblik over konkrete uddannelsesmuligheder, progression og 
udviklingsmuligheder inden for transporterhvervet. Det er på dette grundlag, at der initieres 
realistiske betingelser og muligheder for relevant kompetenceudvikling af medarbejderne inden for 
de respektive jobområder. På transportområdet er AMU-uddannelserne efterspurgte og attraktive 
for virksomhederne, i deres bestræbelser på, at sikre de rette jobprofiler på det rette og 
nødvendige tidspunkt.  
TUR giver arbejdet med strukturer og branchepakker høj prioritet. Dette sker løbende og 
vedvarende og tjener flere formål: 

- Branchepakker giver overblik for brugere, virksomheder og vejledere 
- Branchepakker fungerer som inspirationsgrundlag for uddannelsesinstitutionernes udbud. 
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- Branchepakker understøtter leveringssikkerhed, da disse giver muligheder realistiske 
holddannelser. 

Hvad angår positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse i 2018, så vil denne understøtte og 
imødekomme ønsker om individualitet i kompetenceudvikling. Derfor vil TUR udforme vejledende 
branchepakker til inspiration for skoler og jobcentre, således at der gives rum for en nødvendig 
fleksibilitet. 

Det samme gælder for indsatsen omkring udvikling af IGU-forløb for flygtninge og indvandrer. TUR 
vil have særlig fokus på flg. områder: vejgods, bus, renovation, lager og terminal samt redder. 

Når der tales om synliggørelse af kompetenceudviklingsmuligheder i uddannelsessystemet, er det 
som tidligere nævnt, af væsentlig betydning, at der fastholdes fokus på hele AMU-
beskrivelsessystemet og at der løbende foretages nødvendige tilretninger/revisioner af 
uddannelsesmål i forhold til indhold og varighed samt sproglig og strukturel udformning. Dette er 
sket i løbet af 2018 i den iværksatte uddannelsesgennemgang og dette arbejde videreføres i 2019. 
 
Transportområdet er karakteriseret ved, at der løbende fastsættes nye standarder på mange 
brancheområder, eksempelvis renovation, lastsikring, transport af levende dyr, svær godstransport, 
farligt gods, transport af animalske foderstoffer, arbejde i og ved spor på jernbanerne, i lufthavne, 
ved terrorsikring af havne og lufthavne, hygiejne m.m. På alle disse områder stilles ofte krav om 
dokumenteret uddannelse til de operative medarbejdere i transportbranchen. Således opstår også 
helt nye uddannelsesbehov eksemplificeret i udvalgets angivelse af behov for revision af et antal 
FKB`ere samt nyudvikling/revision af uddannelsesmål. 
 
For Transporterhvervets Uddannelser er den store udfordring at udstikke mål og rammer for de 
fremtidige uddannelser, som skal bidrage til en kompetence- og kvalifikationsudvikling i 
transporterhvervet, og som kan medvirke til en fortsat vækst i samfundet. En forudsætning for dette 
findes blandt andet i den løbende faglærerkvalificering og løbende efteruddannelse/ajourføring. TUR 
har således særlig fokus på faglæreruddannelse og efter samråd med transportskolerne, et ønske 
om at udbygge denne aktivitet til gavn for skoler, kursister, virksomheder og faglærerne selv. 
Kursisternes læringsudbytte har en afgørende betydning for hele AMU-programmets relevans. Der 
skal derfor fremover være specifik fokus på læringsudbytte i en vinkel, der fokuserer på didaktik, 
pædagogik, undervisningsmetoder og anvendelse af relevante undervisningsmaterialer samt 
testmuligheder. Transportbranchen er stærkt engageret i arbejdet med udvikling af digital læring og 
fjernundervisning. En afgørende forudsætning for de nye læremidlers og læringsformers succes, er 
en opkvalificering af faglærerne i didaktisk og pædagogisk henseende. 

 

Arbejdet med testning er vidt udbredt på TURs mange certifikatuddannelser. TUR er således det 
uddannelsesudvalg som har den absolut største erfaring med digital testning. Og dette inden for 
alle tænkelige prøveformer og i alle former for design. TUR har tillige arbejdet målrettet med 
testning i et kvalitetsmæssigt perspektiv relateret til den meddelte undervisning.  

Meget ofte, vil rammer og testmetodik bygge på myndighedsfastlagte rammer og vilkår. Derfor er 
TURs viden på området for prøveaflæggelse i AMU, både af praktiske og teoretiske karakter. 

Herudover har TUR almen erfaring på området. Dette betyder, at der også arbejdes med 
initialtest, midtvejstest og afsluttende samt efterfølgende testformer. Hele dette arbejde pågår i et 
tæt samarbejde med skoler og undervisere. Hensigten er at give undervisere og deltagere indsigt i 
progression og læringsudbytte. 
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Det skal tillige nævnes, at TUR i vidt omfang indføjer løbende testning i mange 
undervisningsmaterialer. 

Det er TURs opfattelse, at der bør arbejdes videre på dette område med henblik på: 

a) At etablere sammenhænge mellem tilfredshedsmålinger (vis kvalitet) og effektmåling via 
testning af indlæringsudbytte. Dette bør ske i digitale systemer af avanceret karakter der 
rummer faciliteter til opsamling af big-data og imødekommelse af behovet for retfærdighed 
i testningen og valid dokumentation for læringsudbytte. 
TUR plæderer for, at AMU-systemet kun kan være tjent med en ambitiøs tilgang til 
effektmåling, hvorfor allerede udviklede, idrifttagne og avancerede systemer bør benyttes.  

b) At skabe rammer for testning til brug for evaluering af underviserens evne til at formidle 
det nødvendige faglige indhold til kursisterne (nåede man målet/målene på en given 
uddannelse). 

c) At undersøge de fagmetodiske elementer, som altid skal indgå når man konstruerer test. 
Dette med henblik på at skabe rammer for effektiv testning med gennemsigtighed og 
princip om retfærdighed.  

d) At udvikle rammer for måling af og afstemning af kursisternes forventninger til et givet 
kursusforløb og formidle denne dataopsamling til de undervisere, som senere skal modtage 
kursisterne i undervisningslokalet. 

e) At fokusere i højere grad på udvikling af test i almene kompetencer f.eks. sprogtest til 
måling af, hvorvidt givne kursister også har sprogkundskaber i et omfang som betyder at 
de med fordel kan gennemføre et konkret uddannelsesforløb. 

Afprøvning i AMU via realkompetencevurderinger har TURs generelle og løbende opmærksomhed. 
Det overordnede mål med IKV i AMU er at få vurderet og anerkendt den voksnes real-
kompetencer i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles 
kompetencebeskrivelse (FKB). Tillige arbejdes der intensivt med etablering af retfærdige og 
gennemsigtige systemer for standardmeritering og afprøvning i forhold til EUV. Erfaringer og 
læring opnået uden for det offentlige uddannelsessystem er en vigtig, men ofte upåagtet 
ressource, som skal anerkendes på lige fod med de formelle uddannelser.  
 
I lyset af ovennævnte bør det understreges, at TUR i 2018 har været dybt involveret i udvikling af 
test i AMU, hvorefter de første test vil være klar til implementering i starten af 2019. Dette arbejde 
forsætter i 2019. 
 
 
b. Beskrivelse af udvik lingsbehov  
 
Med udgangspunkt i TURs fælles kompetencebeskrivelser inden for de respektive branche-
/jobområder gennemgås i det følgende de konkrete udviklingsbehov. 
 
Vejgodstransportområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2019 
 
Generelt om udviklingen på brancheområdet 
 
En opgørelse fra transportbranchen viser, at måske op mod 4.000 chauffører inden for 
vejgodstransportområdet i de kommende år forlader arbejdsmarkedet. Samtidigt hermed kan 
unge, der vælger at uddanne sig til chauffører, ikke opfylde det stigende behov for arbejdskraft, 
som følge af afgangen af medarbejdere samt et stigende aktivitetsniveau.  
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Branchen efterspørger derfor arbejdskraft i et stigende omfang. Chaufførmanglen kan på sigt få 
store konsekvenser for det øvrige danske erhvervsliv. Der er med andre ord et ganske betydeligt 
behov for at kompetenceudvikle nye målgrupper, som ikke tidligere har haft tradition for at 
uddanne sig inden for vejgodstransportområdet samt at fastholde medarbejdere ved hjælp af 
målrettet efteruddannelse. 

En gennemgang af aktiviteten på kurserne på jobområderne udviser en faldende aktivitet. Dette 
stiller naturligt spørgsmålet om kurserne i FKB`en opfylder branchens og dermed virksomhedernes 
behov for kvalificeret og vel-efteruddannet arbejdskraft. Et af områderne, som har denne tendens, 
er renovationsområdet.  

Der er gennem de senere år sket en del ændringer i renovationsbranchens struktur. Der er øget 
opmærksomhed på miljøet samt en samfundsmæssig interesse i at oparbejde og genbruge 
affalds-fraktioner, som for renovationsmedarbejderen har givet et behov for specifik 
efteruddannelse. Da branchen er væsentlig for et fuldt funktionsdygtigt samfund, finder udvalget 
det naturligt og nødvendigt at analysere branchen, b.la. kigge på ovennævnte faktorer og dermed 
prøve at få et retvisende billede af, om det nødvendige uddannelsesbehov er opfyldt i den 
nuværende kursusportefølje. 

Nogle af de tydeligste udviklingstendenser er automatisering dvs. på transportområdet ”førerløs 
teknologi” i de forskellige former det kan benyttes. En teknologi som platooning, hvor en række 
køretøjer kædes elektronisk sammen, er en umiddelbar mulighed og på længere sigt kommer de 
forskellige niveauer af egentlig førerløse køretøjer. Denne tendens vil naturligt stille chaufføren 
nogle nye opgaver og roller, herunder forventeligt et ønske om en åben tilgang overfor IT i sin 
bredeste forstand og mere specifik en ny rolle med flere blandede arbejdsopgaver. 
 
Virkningerne af de ovenfor omtalte udviklingstendenser er, at der stilles stadig større krav til 
chaufførernes kompetencer, hvilket genererer et øget behov for et fornyet syn på uddannelse af 
nye og erfarne chauffører.  
På denne baggrund finder udvalget, at det er essentielt, at der til stadighed arbejdes videre med 
faglærerudvikling i skolesystemet. Det er væsentligt for branchen, at undervisere inden for 
brancheområdet er helt opdaterede på b.la. sikkerhed, nye teknologier og i høj grad den 
automatisering, der vil komme gradvist fremadrettet. 
Transportmedarbejdernes sikkerhed - trafiksikkerhed samt arbejdsmiljø, som er vigtigt for 
virksomhederne, vil også forudsætte at faglærerne igennem faglæreruddannelse får mulighed for 
at tilegne sig den nødvendige viden på områderne. 
 
I forbindelse med 3 partsaftalen 2018 er der kommet øget fokus på testning i forbindelse med 
AMU kurser. Faglærerne har brug for mere viden om testning generelt, som faglærerkurser på 
området kan hjælpe med sammen med specialudviklede støttematerialer, hvilket ansøges om 
midler til udviklingen heraf. 
Der sker løbende en væsentlig udvikling på branchen område og elementer som energirigtig kørsel 
og dokumenter indenfor vejtransporten, der anvendes ved vejgodstransport, vil have brug for en 
opdatering for at afspejle de gældende forhold, derfor er der brug for en revision af målene. 
 
Som en del af chaufførens daglige arbejde hører også betjening af en lang række af forskelligt 
udstyr, under hensyn til love og bekendtgørelse der beskriver en lang række forhold bl.a. omkring 
sikkerhed og miljø. Herunder kan kompetencerne indenfor kranområdet genopfriskes ved hjælp af 
nyudviklede kransimulatorkurser, hvilket der ansøges om midler til udvikling af et mål 
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omhandlende dette.  Kranområdet har desuden gennemgået en forandring i forbindelse med 
Arbejdstilsynets ændringer i 2018, hvor der trådte nye certifikatregler i kraft på kranområdet. 
Dette har medført en forenkling af certifikaterne, men stiller samtidig bredere krav til 
kranuddannelserne, samt til underviserne, hvorfor der er brug for et faglærerkursus med ERFA 
Kran som tema. 
Den lovpligtige EU-Efteruddannelse er ultimo 2017 ændret jf. ny lovgivning og der er derfor et 
stort behov for både faglæreruddannelse, herunder specifikt i konfliktundervisning, lastsikring samt 
fremstilling af undervisningsmaterialer til emnerne. 
 
 
Glatførebekæmpelsen af vejnettet har i de senere år undergået store teknologiske- og 
organisatoriske forandringer. Samfundsmæssigt stilles der krav om, at glatførebekæmpelsen 
tilgodeser det ydre miljø samtidig med, at der bibeholdes et højt trafiksikkerhedsniveau 
Såvel Vejdirektoratet som kommunerne stiller krav om uddannelse til medarbejder og leverandører 
af vintertjenester.  

Målgrupper 

Målgruppen inden for vejgodstransport består af chauffører, der kører godstransport i mange 
forskellige typer af køretøjer, med og uden påhængskøretøj.  Som følge af en lovændring, som 
forventes igangsat pr. 1. januar 2019, vil også chauffører i varebiler (mellem 2000-3500 kg) blive 
omfattet af en række efteruddannelses krav fra myndighederne. Som en del af chaufførens daglige 
arbejde hører også betjening af en lang række af forskelligt udstyr, under hensyn til love og 
bekendtgørelse der beskriver en lang række forhold bl.a. omkring sikkerhed og miljø. 
Målgruppen består også af øvrige operative medarbejdere, medhjælpere og kørselsledere m.fl., 
som har ansvar for større eller mindre individuelle nøgleopgaver i de mangeartede virksomheder. 

Følgende FKB’er hører under dette område: 
• 2224 Vejgodstransport 
• 2225 Tanktransport 
• 2226 Transport af levende dyr 
• 2227 Særtransport 
• 2718 Renovation 
• 2719 Flytning og møbeltransport 
• 2728 Grundkompetence chauffør gods 
• 2732 Lastbilkran 
• 2733 Mobilkran 
• 2734 Vintertjeneste 

 
Der ansøges om udviklingsmidler til følgende: 

 
Revision af FKB: 

• 2718 Renovation 
• 2732 Lastbilkran 
• 2734 Vintertjeneste 

 
Analyser 

 Analyse af kompetencekrav til renovationschauffører. 
 Test til brug for en forventningsafstemning mellem skole og deltagere i AMU 
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 Dansk som undervisningssprog i AMU. Værktøjer og metodik til testning. 
 Analyser af testformers egnethed (gruppestest) 

Et pædagogisk værktøj til kvalitetssikring af undervisningen inden for 
godstransport 

Uddannelsesmål: 
• Varebil Grundlæggende kvalifikation 
• Varebil Efteruddannelse 
• Opkvalificering kranbetjening med simulator 
• Revision af 45079 Transportpapirer inden for vejgods 
• Revision af 45080 Energirigtig kørsel 

 
 

Faglæreruddannelser: 
• Underviser på branchepakker gods/ planlægning 
• Anvendelse af test i AMU ERFA 
• ERFA Kran 
• Underviser obligatorisk del EU Efteruddannelse 
• Underviser på varebilsuddannelserne 
• Underviser i trafiksikkerhed 
• Arbejdsmiljø i tal og handling 
• Konfliktspil afvikling 
• ERFA lastsikring 
• Anvendelse af test i IKV, på godsområdet 

 
 

Undervisningsmaterialer: 
 

• Materiale til EU branchepakkerne 
• Materiale til varebilsuddannelserne 
• Udvikling af IKV-test samt lærervejledning til brancheområdet 

distributionschauffører inden for FKB 2224 Vejgodstransport 
• Udvikling af IKV-test samt lærervejledning til brancheområdet 

eksportchauffører inden for FKB 2224 Vejgodstransport 
 

Sammenfatning: 
 

Vejgodstransport   
Revision af FKB Antal Beløb 
2718 Renovation 1 40.000 

2732 Lastbilkran 1 40.000 
2734 Vintertjeneste 1 40.000 
I alt 3 120.000 
Analyser Antal Beløb 
Analyse af kompetencekrav til 
renovationschauffører. 

1 317.960 
 

Test til brug for en forventningsafstemning 1 438.544 
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Lager og terminalområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2019. 

mellem skole og deltagere i AMU 
Dansk som undervisningssprog i AMU. Værktøjer 
og metodik til testning. 

1 407.936 
 

Analyser af testformers egnethed (gruppestest) 1 356.748 
 

Et pædagogisk værktøj til kvalitetssikring af 
undervisningen inden for godstransport 

1 534.760 

I alt 5 2.055.948 
Uddannelsesmål Antal Beløb 
Varebil grundlæggende kvalifikation 1 20.000 
Varebil efteruddannelse 1 20.000 
Opkvalificering kranbetjening m. simulator 1 20.000 
Revision af 45079 Transportpapirer inden for 
vejgods 

1 20.000 

Revision af 45080 Energirigtig kørsel 1 20.000 
   
I alt 5 100.000 
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
Udvikling af IKV-test samt lærervejledning til 
brancheområdet distributionschauffører inden for 
FKB 2224 Vejgodstransport 

1 30.000 

Udvikling af IKV-test samt lærervejledning til 
brancheområdet eksportchauffører inden for FKB 
2224 Vejgodstransport 

1 30.000 

Materiale til EU branchepakkerne 1 30.000 
Materiale til varebilsuddannelserne 1 30.000 
I alt 4 120.000 
Faglæreruddannelser Antal Beløb  
Underviser på branchepakker gods/planlægning 1 20.000 
Anvendelse og tydning af test ERFA 1 20.000 
ERFA Kran 1 20.000 
Underviser obligatorisk del EU Efteruddannelse 1 20.000 
Underviser på varebilsuddannelserne 1 20.000 
Underviser i trafiksikkerhed 1 20.000 
Arbejdsmiljø i tal og handling 1 20.000 
Konfliktspil afvikling 1 20.000 
Erfa lastsikring 1 20.000 
Anvendelse af test i IKV, på godsområdet 1 20.000 
I alt 10 200.000   
   
I alt total  2.595.948 
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Generelt om udviklingen på brancheområdet  

Udviklingstendenserne inden for lagerområdet er stadig præget af øget centralisering af 

lagerfunktioner, øget anvendelse af tredjepartslogistik samt øget fokus på logistikstyring og 

anvendelse af teknologi. Konsekvenserne af ovennævnte udvikling er modsatrettede. På den ene 

side vil der være øgede krav til kompetencerne hos nogle få nøglemedarbejdere, da der i 

forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af logistiksystemer, kvalitetsstyringssystemer mv. 

kræves langt mere viden om såvel teknologi, udstyr og IKT samt til logistik, udvikling og kvalitet.  

På den anden side er mange af arbejdsfunktionerne på ovennævnte lagre meget simple, med 

mange gentagelser og kræver kun ganske kort jobinstruktion. 

Der er altså en mulig polarisering i branchen, hvor der efterspørges specialiseret kompetencer 

samtidig med, at nogle lagere finder basale kompetencer tilstrækkelige.  

Dertil kommer udviklingen i mange handelsvirksomheders logistiksystemer som en konsekvens af 

den kraftige vækst inden for e-handel, hvor mange private køber varer mv. via internettet. Dette 

stiller ganske anderledes krav til ordrebehandling, ekspedition, pakning og forsendelse af varer – 

samt returlogistikken (systemer til behandling af returvarer) som alle er funktioner 

lagermedarbejdere er involveret i.  

Generelt er der inden for brancheområdet for tiden meget fokus på procesoptimering hvilket 

medfører uddannelsesbehov i de systematikker og koncepter, der anvendes til dette – som fx 

Lean, SCM (Supply Chain Management) mv.  

TUR har fokus på at udvikle uddannelsesmål, der bedst muligt dækker branchens aktuelle behov 

for uddannelse. Der ansøges derfor om midler til en analyse af jobområdet med fokus på 

beskrivelse af nye teknologier i branchen samt den heraf afledte betydningen for 

arbejdsorganisering og jobfunktionerne og en beskrivelse af nye eller reviderede 

uddannelsesområder. 

Der ansøges derfor også om midler til revision af FKB 2290 ”Lager, terminal og logistik”, således af 

nye arbejdsfunktioner og -metoder kan medtages og derefter uddannelsesdækkes.  

Der ansøges om midler til revision af 2 uddannelser i forlængelse af den beskrevne udvikling i 

branchen inden for teknologi og lagerstyring med it. Det drejer sig om 45647 ”Udvikling og 

teknologi i transporterhvervene” og 46939 ”Lagerstyring med it”    

 

  

Målgrupper  

Målgrupperne under lager og terminalområdet omfatter medarbejdere som primært arbejder med 

håndtering og styring af varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice.  Der findes ikke en 

egentlig definition af lagerbranchen idet lagerfunktionen, i bred forstand, indgår i stort set alle typer 

virksomheder og på tværs af de kendte og veldefinerede brancher. Man vil således kunne se 

lagerfunktioner i både produktions-, handels- og servicevirksomheder.  Lagerfunktionen har 

forskellig betydning afhængig af virksomhedens art og virksomhedens placering i forhold til 

afsætningsmønstret på det pågældende marked.  

  

Endvidere består målgruppen af lagerforvaltere og andre mellemledere, som har behov for 

uddannelse inden for operative funktioner.  
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Følgende FKB’er hører under dette område:  

 2290 Lager, terminal- og logistik   

Der ansøges om udviklingsmidler til følgende: 
 
 
Revision af FKB: 

• Revision af FKB 2290 Lager, terminal- og logistik   
 

 
Analyser: 

• Analyse af jobområdet med fokus på nye teknologier i branchen 
 

Uddannelsesmål: 
• Revision af 45647 Udvikling og teknologi i transporterhvervene 
• Revision af 46939 Lagerstyring med it 

 
 

Faglæreruddannelser: 
• Ingen 

 
Undervisningsmaterialer: 
 

 

7. Økonomi 

Lager og terminal    

   
Revision af FKB Antal Beløb 
2290 Lager, terminal- og logistik   1 40.000 
   
Analyser Antal Beløb 
Analyse af jobområdet med fokus på nye 
teknologier i branchen 

1 237.180 

   
Uddannelsesmål Antal Beløb 
Revision af 45647 Udvikling og teknologi i 
transporterhvervene  

1 20.000 

Revision af 46939 Lagerstyring med it  1 20.000 

Ialt 2 40.000 
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
   

I alt  0 
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Havne- og terminalområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2019. 
 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Havnene i Danmark er en vigtig del af infrastrukturen og en vigtig faktor i 
transportsystemet. Inden for havne- og terminalområdet udføres både lager- og 
transportfunktioner, sammen med havne- og terminalfunktioner, i forbindelse med lastning 
og losning af skibe.  

Den nuværende udvikling i branchen viser, at de enkelte havne bliver større med mere 
kajplads, større dybdegang og ny teknologi. Havnene udvider deres terminaler – bl.a. i 
form af multiterminaler - og specialiserer sig ofte med faciliteter til forskellige 
brancheområder, hvilket medfører at havne og terminalarbejdet udvikles men også varierer 
fra havn til havn. Flere havne satser desuden på mere passagertransport, herunder besøg 
af krydstogtsskibe. 

Branchen oplever, at der sker udvikling både i forhold til struktur, teknologi, 
arbejdsprocesser og forretningsområder. Især inden for automatisering af processer og en 
øget udvikling af terminaler i en skala, der ikke er set tidligere, tegner der sig et nyt billede 
af havnen.  

I den forbindelse ønsker branchen at foretage en gennemgående analyse af jobområdet 
med fokus på, hvordan terminalerne har udviklet sig de seneste år og hvilke tendenser der 
tegner sig af havneterminaler i fremtiden med fokus på at udvikle uddannelsesmål der 
dækker bedst muligt branchens efterspørgsel.  

Der ansøges derfor også om midler til revision af FKB 2795 ”Havn og terminal”, således af 

nye teknologier, arbejdsfunktioner og -metoder kan medtages og derefter 

uddannelsesdækkes.  

 

 

Målgrupper 

Målgrupperne under havne og terminalområdet omfatter havnearbejdere der udfører både 
lager- og transportfunktioner, samt havne- og terminalfunktioner, i forbindelse med 
lastning og losning af skibe. Desuden udføres surring/stuvning af gods, og der foretages 
lastsikring ombord på skibe.  

Jobområdet kan også omfatte fremtagning, emballering, modtagelse og forsendelse af 
varer og gods fra lager, terminal eller pakhuse.  

Faglæreruddannelse Antal Beløb 
   

I alt  0 
   
I alt  317.180  
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Følgende FKB’er hører ind under dette område: 

• 2795 Havn og terminal  
 

Der ansøges om flg.: 

Analyser 

Der ansøges om følgende midler til analyser: 

o Analyse af jobområdet samt mulighed for uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet 
FKB 2795 Havn og Terminal 

o  
Revision af FKB 2795 Havn og terminal  

 

Uddannelsesmål. 

Ingen.  

Faglæreruddannelse. 

Ingen. 

Undervisningsmaterialer. 

Ingen. 

 

Sammenfatning: 

Havn og terminal   
Revision af FKB Antal Beløb 

2795 Havn og terminal 1 40.000 
   
I alt   

Analyser Antal Beløb 
Analyse af jobområdet samt mulighed for 
uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet 
FKB 2795 Havn og Terminal 

1 226.680 

           I alt   
   

Uddannelsesmål Antal Beløb 
   
I alt   
   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
   
I alt   
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Personbefordringsområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2019. 

 
 
Generelt om udviklingen på brancheområdet 
Personbefordringsområdet omfatter jobområder inden for både bus, taxi og offentlig 
servicetrafik (OST).  
 
Målgrupperne inden for personbefordring består af: 

• Buschauffører i kollektiv trafik 
• Turistbuschauffører 
• Taxichauffører 
• Chauffører som udfører offentlig servicetrafik (OST) 
• Kørselsledere og andre mellemledere 

En mindre men ikke uvæsentlig målgruppe som har behov for uddannelse inden for 
operative funktioner. 

 
Følgende FKB’er hører ind under personbefordringsområdet: 

• 2219 Personbefordring med taxi 
• 2220 National og international personbefordring med bus 
• 2288 Personbefordring med bybus og rutebil 
• 2722 Specialbefordring af personer 

 
 
Branchen har henover en årrække oplevet strukturforandringer, der blandt andet knytter sig 
til nye transportformer i den offentlige transport; offentlig servicetrafik (OST), herunder 
flextrafik. Branchen er præget af en udvikling, hvor en lang række operatører byder på 
mange forskellige slags kørselsopgaver. 
 
Rutebusbranchen er dog primært karakteriseret ved få store busselskaber, der specialiserer 
sig i rutekørsel, men mange turist- og handicapvognmænd har også rutekørsel for 
trafikselskaberne ved siden af deres andre kørsler. Dette stiller krav om ændrede 
kvalifikationer for både buschauffører og taxichauffører, som i stigende grad forventes at 
være fleksible, ikke kun hvad angår type af kørsel, men også i forhold til arbejdstid.  
 
Samtidig udgør rekruttering til branchen en løbende problemstilling. Både inden for 
busbranchen og taxi- og OST-området kan det være vanskeligt at skaffe kvalificerede 
chauffører. Dansk økonomi er på vej ind i en højkonjunktur og den generelle beskæftigelse 
forventes derfor at fortsætte med at stige de kommende år. Branchen forudser, at 
højkonjunkturen vil bevirke, at problemet med at rekruttere kvalificerede chauffører vil være 
tiltagende. 
I forbindelse med den øgede brug af test på arbejdsmarkedsuddannelserne, vil der også 
opstå nye behov hos underviserne. For at få et optimalt udbytte af disse test, for skolerne og 
den enkelte underviser, vil der komme et behov for at kvalificere underviserne til at kunne 
anvende/analysere resultaterne at test fra de enkelte arbejdsmarkedsuddannelser. 

   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 

 0  
I alt   
   
I alt  266.680 Kr.  

http://www.tur.dk/media/1852/2219_personbefordring_med_taxi.doc
http://www.tur.dk/media/1853/2220_national_og_international_personbefordring_med_bus.doc
http://www.tur.dk/media/1854/2221_personbefordring_med_bybus_og_rutebil.doc
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Taxi og OST-området  
Inden for taxi og OST-området (offentlig servicetrafik) er der sket en del væsentlige 
ændringer, idet en ny taxilovgivning trådte i kraft pr. 1. januar 2018. Lovgivningen ændrer 
markant taxi- og OST-området, som har indflydelse på efteruddannelsesudvalgets udvikling 
af uddannelser til branchen. De væsentligste ændringer omfatter:  
 

A. Tilladelser til kørslen 
B. Kørekortkrav 
C. Revision og ændring af den lovpligtige kvalifikationsuddannelse med nye prøveformer 
D. Adgangen til erhvervet for nye vognmænd/chauffør 

 
 
Ad. A. 
I de ændrede regler på taxiområdet ændres tilladelserne fra specifikke tilladelser til taxi, OST 
eller handicap til at være universaltilladelser. Dette betyder, at virksomhederne vil få en 
væsentligt bredere kundegruppe, som stiller større og forskellige krav til chaufførens måde 
at servicere og kommunikere med kunderne på.  
I forbindelse med ændringerne af tilladelserne, ophæves de nuværende geografiske 
begrænsninger for taxiens operationsområde. Chaufførens arbejdsområde vil derfor være 
hele landet, hvilket stiller større krav til chaufførens selvstændighed og uddannelse. 
 
Ad. B. 
Det specielle Ep-kørekort B (erhvervsmæssig personbefordring personbil/minibus) er 
bortfaldet på taxiområdet. Det betyder, at kørekortuddannelsen underlagt 
Færdselsstyrelsens krav er bortfaldet, og nye chauffører vil derfor ikke længere skal 
gennemføre systematisk tilrettelagt undervisning i færdselsregler samt særlig køreprøve, 
som tidligere blev afholdt af Politiet. 
Det betyder, at nye chauffører fremadrettet vil skulle gennemføre et andet 
uddannelsesniveau, som vurderes at kunne skabe behov for ny type efteruddannelse. 
I denne forbindelse er der i den nye taxi kvalifikationsuddannelse, indlagt praktisk kørsel og 
en prøve heri. På disse prøver er det underviserne der fungerer som censorer under tilsyn af 
Færdselsstyrelsen. Dette vil medføre behov for kvalificering disse undervisere der skal 
fungere som censor. 
 
 
Ad. C. 
I forbindelse med ovenstående, er uddannelseskravene for nye chauffører ændret. 
Den brancherettede del af uddannelsen, kaldet kvalifikationsuddannelsen, er udvidet til 10 
dage mod de tidligere 6 og der stilles krav til dansk sprogkundskab.  
 
Ad. D. 
I forbindelse med ændringerne af taxilovgivningen lettes adgangen til branchen for 
chaufførerne, som beskrevet i ovenstående. Ligeledes er adgangen til at blive vognmand, 
dvs. arbejdsgiver, også blive lettet betydeligt, sådan at der udelukkende stilles økonomiske 
krav og ikke uddannelsesmæssige krav. Tidligere blev der stillet krav om en 10 dages 
vognmandsuddannelse, som ved indføring af ny taxilovgivning er bortfaldet. Det kan betyde, 
at nye vognmænd ikke er i besiddelse af de kompetencer, som kan stilles til, og forventes af 
en arbejdsgiver.  
Det er nu også muligt at etablere taxivirksomhed i selskabsform, hvor det tidligere 
udelukkende har været muligt i personligt drevet virksomheder. Dette betyder, at de kendte 
strukturer i branchen ændrer sig.  
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Der er ikke krav om løbende efteruddannelse for taxichauffører, men det udelukker ikke et 
behov og en efterspørgsel fra branchen på relevante kursustilbud. For chauffører, der 
udfører OST-kørsel/Flextrafik stiller de regionale trafikselskaber krav om specifikke 
branchecertifikater og ajourføringskurser.    
 
****Der ansøges om udvikling/revision af mål i relation til de ændrede/øgede krav 
trafikselskaberne stiller til chaufførerne.  
 
 
 
Rutebusområdet 
På rutebusområdet er der krav om lovpligtig efteruddannelse af chaufførerne hvert 5. år.  
Indholdet på efteruddannelsen er blevet revideret, og ændringerne blev implementeret pr. 1. 
januar 2018. 
Strukturen i uddannelsen er en kombination af et obligatorisk modul, et brancherettet modul, 
samt et modul med et valgfrit indhold. Det er derfor muligt for arbejdsgiveren og chaufføren 
at vælge et relevant indhold, som kan understøtte og udvikle chaufføren i forhold til 
arbejdsområdet. 
Herudover stilles der regionalt fra Trafikselskaberne krav om specifikke kompetencer og 
certificeringer, som der ansøges om udvikling af mål til.  
 
Udviklingen på området peger på, at operatørerne på området af optimeringshensyn vil 
forsøge at udbyde flere ydelser på områderne indenfor personbefordring. Udvidelsen af 
tilladelserne på taxiområdet til at være universaltilladelser vil betyde, at chaufførerne vil få 
en større og bredere passagergruppe at arbejde med, hvilket vil stille nye og større krav. 
 
Endvidere er der sket en udbredelse af international rutekørsel (eks. Flixbus), hvilket gør at 
man skal undersøge om der er behov for nye kompetencer til chaufførerne på dette område.   
 
 
Endelig forventes det at der kommer en revision af EU-direktivet, der ligger til grund for 
kvalifikationsuddannelserne. Dette vil sandsynligvis medføre et behov for revision af flere af 
uddannelserne, hvis indhold er reguleret af Færdselsstyrelsen. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående skitserede udvikling i virksomhedsområder og deraf 
følgende øgede kompetencekrav til chaufførerne, vil der også blive behov for at se på en 
mere fleksibel afvikling af uddannelserne inden for lovgivningens rammer. 
 
*På denne baggrund ansøger udvalget om midler til at undersøge hvordan uddannelser 
inden for transportområdet, kan gennemføres med større fleksibilitet set i relation til 
målgruppens forudsætninger og muligheder inden for gældende lovgivning.  
 
**Der ansøges om udvikling/revision af mål i relation til de ændringer, en revision af EU-
direktivet måtte medføre, samt relevant faglæreruddannelse i denne sammenhæng.  
 
Selvkørende busser 
Flere kommuner ønsker at få selvkørende busser som supplement til den ordinære 
rutebustrafik og i forbindelse med levering af kommunale serviceydelser. På sigt kan det 
erstatte dele af den ordinære rutebustrafik. Der er også et ønske om at kombinere det nye 
koncept med flextrafik. Der er endvidere planer om selvkørende busser i lufthavne og på 
hospitalsområder (til og fra parkeringsarealer og terminaler/hovedbygning). 
Med ændringen af færdselsloven i maj 2017 (L 120, Lov om ændring af færdselsloven, be-
myndigelse til at fastsætte regler om og give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøre-
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tøjer) er der mulighed for at søge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om forsøg med 
selvkørende motorkøretøjer, herunder selvkørende busser.  
Eksempelvis har virksomheden Autonomous Mobility flere projekter med selvkørende busser i 
gang, både i udlandet og her i landet. Nogle af projekterne er så langt fremme at 
virksomheden er begyndt at rekruttere ”operatører” til busserne. Egentlig kan busserne køre 
helt uden fører, men af forskellige hensyn vil der i projekterne være en person tilstede der 
kan gribe ind ved behov. 
 
Niveau 0:  Ingen automatisering. 
Niveau 1:  Førerstøtte. Bilen kan selv nogle ting, f.eks. holde afstand. 
Niveau 2:  Delvis automatisering. Bilen kan selv klare simple opgaver som f.eks. at 
køre på motorvej og skifte vognbane. 
Niveau 3:  Betinget automatisering. Bilen registrerer selv vejstriber, skilte etc. 
Niveau 4.  Høj automatisering. Bilen kan det meste selv og køre på forskellige 
vejtyper. 
Niveau 5:  Fuld automatisering. Bilen kan køre 100 pct. af sig selv på alle vejtyper. 
 
I forbindelse med denne begyndelse af brugen af førerløse busser i den kollektive trafik 
rejser der sig mange spørgsmål, udover de rent teknologiske, også de mere menneskelige: 
 
• Konsekvenser for efteruddannelse af buschauffører og andre jobfunktioner i forbindelse 

med introduktion af selvkørende busser på kort sigt (niveau 3 og 4) og langt sigt (niveau 
5). 

• Hvilke nye medarbejderkompetencer kræves og hvilke nye jobfunktioner vil opstå på kort 
og lang sigt, når selvkørende busser introduceres?  

• Hvordan påvirkes den kollektive trafik og sammenhængen med andre transportformer? 
 
***På denne baggrund ansøger udvalget om midler til at undersøge kompetencebehovet 
ved implementering af selvkørende køretøjer i den kollektive trafik.  
 
 
Målgrupperne inden for personbefordring består af: 

• Buschauffører i kollektiv trafik 
• Turistbuschauffører 
• Taxichauffører 
• Chauffører som udfører offentlig servicetrafik (OST) 
• Kørselsledere og andre mellemledere 

En mindre men ikke uvæsentlig målgruppe som har behov for uddannelse inden for 
operative funktioner. 

 
Følgende FKB’er hører ind under personbefordringsområdet: 

• 2219 Personbefordring med taxi 
• 2220 National og international personbefordring med bus 
• 2288 Personbefordring med bybus og rutebil 
• 2722 Specialbefordring af personer 

 
 

 
Der ansøges om flg.: 
 
Analyser 
Der ansøges om midler til følgende analyser: 

http://www.tur.dk/media/1852/2219_personbefordring_med_taxi.doc
http://www.tur.dk/media/1853/2220_national_og_international_personbefordring_med_bus.doc
http://www.tur.dk/media/1854/2221_personbefordring_med_bybus_og_rutebil.doc
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• * Analyse af hvordan uddannelser inden for transportområdet kan gennemføres med 
større fleksibilitet set i relation til målgruppens forudsætninger og muligheder inden 
for gældende lovgivning. 
 

• *** Analyse af kompetencebehovet ved implementering af selvkørende køretøjer i 
den kollektive trafik. 
 

 
Udvikling eller revision af FKB  
Der ansøges om midler til revision af følgende FKB:  

• 2220 National og international personbefordring med bus 
 

 
 
Uddannelsesmål 
Der ansøges om midler til udvikling og revision af flg. uddannelsesmål: 

• ****Befordring af bevægelseshæmmede på udvidet niveau 
• **** Revision af befordring af fysisk handicappede passagerer 
• ** EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 5 
• ** EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 6 
• ** EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 7 
• ** EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 8 
• ** Revision af EU-efteruddannelse Obl. Del modul 1 
• ** Revision af EU-efteruddannelse rutebus modul 2 
• ** Revision af EU-efteruddannelse turist modul 2 
• ** Revision af EU-efteruddannelse Flex modul 2 

 
 
Faglæreruddannelser 
Der ansøges om midler til udvikling af flg. faglæreruddannelser: 

• Faglæreruddannelse for censorer (faglærere) på praktisk prøve i taxi-uddannelsen  
• Underviser på reviderede EU-branchepakker, rute, flex, turist. 
• Køre-hviletider for faglærere på turistbusuddannelser  
• Udvidet brug af resultater fra test i AMU 

 
 
Undervisningsmaterialer 

• Revision af vejledning til undervisere i Introduktion i offentlig servicetrafik 
• Revision af vejledning til undervisere i befordring af sygdoms- og alderssvækkede 

passagerer 
• Revision af vejledning til undervisere i befordring af fysisk handicappede passagerer 
• Vejledning til praktisk prøve i taxi-uddannelsen 

 
 
 
 
 

Sammenfatning: 
 

Personbefordring    
Analyser   
Analyse af kompetencebehovet ved implementering af 
selvkørende køretøjer i den kollektive trafik.  

1 407.206 

Analyse af hvordan uddannelser inden for 1 425.964 

http://www.tur.dk/media/1852/2219_personbefordring_med_taxi.doc
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transportområdet kan gennemføres med større fleksibilitet 
set i relation til målgruppens forudsætninger og 
muligheder inden for gældende lovgivning.  

I alt  2 833.170 
Revision af FKB 
2220 Nationale og international personbefordring med bus 1 40.000 
I alt  1 40.000 
Nye uddannelsesmål  
Befordring af bevægelseshæmmede på udvidet niveau 1 20.000 
EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 5 1 20.000 
EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 6 1 20.000 
EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 7 1 20.000 
EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 8 1 20.000 
Revision af EU-efteruddannelse Obl. Del modul 1 1 20.000 
Revision af EU-efteruddannelse rutebus modul 2 1 20.000 
Revision af EU-efteruddannelse turist modul 2 1 20.000 
Revision af EU-efteruddannelse Flex modul 2 1 20.000 
Revision af befordring af fysisk handicappede passagerer 1 20.000 
I alt  10 200.000 

Undervisningsmaterialer 
Revision af vejledning til undervisere i Introduktion i 
offentlig servicetrafik  

1 30.000 

Revision af vejledning til undervisere i befordring af 
sygdoms- og alderssvækkede passagerer, 2 dage  

1 30.000 

Revision af vejledning til undervisere i befordring af fysisk 
handicappede passagerer, 2 dage  

1 30.000 

Vejledning til praktisk prøve i taxi-uddannelsen 1 30.000 
I alt  4 120.000 
Faglærerkurser  
Faglæreruddannelse for censorer (faglærere) på praktisk 
prøve i taxi-uddannelsen  

1 20.000 

Underviser på reviderede EU-branchepakker, rute, flex, 
turist 

1 20.000 

Køre-hviletider for faglærere på turistbusuddannelser 1 20.000 
Udvidet brug af resultater fra test i AMU 1 20.000 
I alt  4 80.000 
I alt 1.273.170 

Redningsområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2019. 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Redderområdet har de seneste år været karakteriseret ved omfattende strukturmæssige 
forandringer, hvilket har betydet, at redningsberedskabet har fået nye arbejdsfunktioner 
blandt andet i forbindelse med katastrofe- og alarmberedskaber. Dette kombineret med ny 
teknologi – og markante ændringer i markedsvilkårene - indenfor autoområdet er der 
behov for løbende at få efteruddannet medarbejdere indenfor denne del af jobområdet. 
Jobområdet har de seneste år oplevet en markant adskillelse af de enkelte jobfunktioner i 
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branchen samt andre ændringer i markedet, som har afledt ændrede indhold i 
jobfunktionerne. Dette vurderes at medføre en fokuseret uddannelsesindsats og stigende 
uddannelsesaktivitet samt efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Aktuelt er der 
konstateret et akut og omfattende behov for efteruddannelse af ambulancebehandlere - et 
behov der endog forventes at blive større inden for det/de kommende år. De oven for 
nævnte ændringer i indholdet i jobfunktionerne generelt inden for jobområdet giver 
anledning til, at efteruddannelsesudvalget nu finder det nødvendigt at undersøge den 
nuværende jobområdebeskrivelse og de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, 
da de gældende beskrivelser næppe længere er tidssvarende og fyldestgørende.  

Der ansøges ikke om bevilling til revision af FKB 2720 redning, idet arbejdet forventes 
igangsat allerede i 2018, hvorfor midler til revisionen vil blive fundet inden for nuværende 
rammebevilling til ULL.  

Omkring videre- og efterefteruddannelse af ambulancepersonale vil udvikling af 
uddannelser til dette område delvis kunne tage udgangspunkt i beskrivelsesarbejde i 
forbindelse med den reviderede/nye erhvervsuddannelse til ambulancebehandler. Der 
søges derfor ikke på nuværende tidspunkt om midler til en analyse.   

Målgruppen 

Målgruppen under redningsområdet omfatter reddere der arbejder i private, kommunale 
eller statslige virksomheder, der omfatter dele af eller alle nedennævnte arbejdsfunktioner: 

- Ambulancetjeneste 

- Redningstjeneste 

- Brandtjeneste 

- Autohjælp/ bugsering/bjærgningstjeneste 

- Patientbefordring 

- Meldingsmodtagelse og disponering (vagtcentral) 

- Skadestedsledelse 

Følgende FKB hører ind under dette område: 

• 2720 redning

Der ansøges om følgende: 

Analyser. 

Ingen 

Udvikling eller revision af FKB 

1. ingen
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Uddannelsesmål. 

Ambulance behanding 1 

Ambulance behanding 2 

Ambulance behanding 3 

Ambulance behanding 4 

Ambulance behanding 5 

Ambulance behanding 6 

Faglæreruddannelse. 

Ingen. 

Undervisningsmaterialer. 

Ingen. 

Sammenfatning: 

Redning 

Revision af FKB Antal Beløb 
0 

I alt 0 

Analyser Antal Beløb 

I alt 0 

Uddannelsesmål Antal Beløb 
Ambulance behandling 1 1 20.000 

Ambulance behandling 2 1 20.000 

Ambulance behandling 3 1 20.000 

Ambulance behandling 4 1 20.000 

Ambulance behandling 5 1 20.000 
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Letbaneområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2019. 

Transportområdet har fået nye uddannelsesmæssige udfordringer i forhold til et nyt 
jobområde i Danmark: letbanetrafik. Letbanesystem er blevet taget i drift i Aarhus, Odense 
følger efter i 2020 og siden kommer Hovedstadens Letbane.   

Letbanetrafik er skinnebåret personbefordring i både bymiljøer og på selvstændige 
banestrækninger. Letbanetrafik indgår derfor i det normale trafikale billede i interaktion 
med krydsende færdsel fra gående, cyklister og kørende trafik. Letbanetrafik er styret af 
eget signalsystem med prioriteret kørsel, men ved kørsel i blandet trafik, er det de 
almindelige færdselsregler, som gælder. Dette stiller særlige krav til både letbanefører og 
trafikstyringsmedarbejder samt deres uddannelsesforløb. 

Metrodrift i den københavnske metro er en minimetroløsningen, som er et fuldautomatisk 
styret system uden fører om bord. Minimetroen kører på spor, som kun bruges af metroen 
selv, og er således helt isoleret fra anden trafik. I stedet forefindes servicemedarbejdere, 
som hjælper passagerer, kontrollerer billetter mv. (kendt som Metro-stewarder). Disse 
medarbejdere har desuden kompetence til at udføre manuel fremføring af metrotoget ved 
forskellige former for driftsforstyrrelser, fejl m.m. I de centrale dele af København kører 
metrotogene i tunneler under jorden. Fordelene ved dette system inkluderer korte tidsrum 
mellem togene, hvilket tillader brugen af kortere tog og perroner. Togene strømforsynes af 
en strømskinne (750 V jævnstrøm) tæt på jorden, hvilket giver nogle særlige 
sikkerhedsproblemer.  

I 2017 tog 63,5 mio. passagerer metroen fra de nuværende 22 stationer mellem Vanløse-
Lufthavnen og Vanløse-Vestamager. Snart kommer yderligere 17 stationer, når Cityringen 
åbner i sommeren 2019. Kort efter at Cityringen er åbnet, kan man fra 2020 også tage med 
metro fra de to kommende stationer i Nordhavn og i 2024 fra de fem stationer i Sydhavn. 
Det betyder, at København snart er forbundet af 44 metrostationer. 

Ambulance behandling 6 1 20.000 

I alt 6 120.000 

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 

I alt 

Faglæreruddannelse Antal Beløb 
0 

I alt 

I alt 120.000 
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Der er behov for udvikling af uddannelse omkring emnet ” Opmærksomhed og distraktion 
blandt letbaneførere”. Uddannelsen skal anvendes til at fremme letbaneførernes 
opmærksomhed omkring hvilke faktorer, der påvirker deres opmærksomhed ved fremføring 
af letbanetog. Der er også behov for udvikling af en faglæreruddannelse. 

Der er behov for revision af uddannelserne 48376 Manuel fremføring af førerløst tog og 
48377 Manuel fremføring af førerløst tog – ajourføring. Der skal bl.a. afdækkes 
mulighederne for at afvikle uddannelserne som branchecertifikat med heraf følgende 
ændringer af uddannelserne. Der er også behov for udvikling af en faglæreruddannelse. 

Transporterhvervets Uddannelser skal derfor ansøge om midler til udvikling tre 
uddannelsesmål samt 2 faglæreruddannelser. 

Der ansøges om flg.: 

Analyser. 
Der ansøges ikke om midler til analyser. 

Udvikling eller revision af FKB.  
Der ansøges ikke om midler til udvikling eller revision af FKB. 

Uddannelsesmål. 
Der ansøges om midler til udvikling af flg. uddannelsesmål: 
1. Opmærksomhed og distraktion blandt letbaneførere. 
2. Manuel fremføring af førerløst tog, branchecertifikat 
3. Manuel fremføring af førerløst tog, ajourføring branchecertifikat 

 

Faglæreruddannelse. 
Der ansøges om midler til udvikling af flg. faglæreruddannelser: 
1. Opmærksomhed og distraktion blandt letbaneførere. 
2. Manuel fremføring af førerløst tog, branchecertifikat 
 

Undervisningsmaterialer. 
Der ansøges ikke om midler til udvikling af undervisningsmaterialer. 

Sammenfatning: 

Letbaneområdet   
   

Revision af FKB  Antal Beløb 
   
I alt 0 0 

   
Analyser Antal Beløb 
   
I alt 0 0 

   
Uddannelsesmål Antal Beløb 
Opmærksomhed og distraktion blandt 
letbaneførere. 

1 20.000 
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Manuel fremføring af førerløst tog, 
branchecertifikat 

1 20.000 

Manuel fremføring af førerløst tog, ajourføring 
branchecertifikat 

1 20.000 

I alt 3 60.000 
   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
   
I alt 0 0 

   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 
Opmærksomhed og distraktion blandt 
letbaneførere. 

 20.000 

Manuel fremføring af førerløst tog, 
branchecertifikat 

 20.000 

I alt 2 40.000 
   
I alt  100.000 
 

 

 

Lufthavnsområdet – ansøgning om midler til udvikling 2019. 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Luftfarten spiller en stadig vigtigere rolle for transport af personer og gods som led i 
globaliseringen. Et stigende krav om effektivisering vil berøre flere jobfunktioner på 
området, desuden er området præget af flere mindre entreprenører end tidligere, og at 
disse har andre måder at organisere arbejdet på. De specielle krav om sikkerhed og miljø 
vil ligeledes præge kravene til medarbejdernes kvalifikationer. Udvalget vil fortsætte 
arbejdet med at kortlægge det grundlæggende uddannelsesbehov for nyansatte 
medarbejdere inden for jobområdet som transportarbejder i lufthavn.  

I forbindelse med udvikling af AMU-uddannelse 48601 Transport af sikkerhedskontrolleret 
luftfragt er der kommet fokus på luftfartsrelaterede arbejdsfunktioner hos virksomheder 
uden for lufthavnens afspærrede område, herunder opbygning og klargøring til transport 
som sikkerhedskontrolleret luftfragt af henholdsvis stykgods og ULD (Unit Load Device) 
opbygget på pallet eller som container, beregnet til bagage, gods eller post. Der ansøges 
derfor om midler til udvikling af uddannelse beregnet til denne klargøring af stykgods og 
uddannelse beregnet på denne klargøring af ULD samt til udvikling af de tilsvarende 
ajourføringsuddannelser. 
For at styrke udviklingen og undervisningen søges der også om midler til at udvikle 
faglæreruddannelse inden for dette områder.    
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I forbindelse med mulighederne for at oprettet AMU uddannelser med delmål, ansøges om 
midler til udarbejdelse af en ny uddannelse, som indeholder både 47920 Vand – service på 
fly og 47921 Toilet – service på fly samt udvikling af den tilsvarende 
ajourføringsuddannelse. 
For at styrke udviklingen og undervisningen søges der også om midler til at udvikle 
faglæreruddannelse inden for dette områder.    

Det forventes, at de nye uddannelser vil medføre en fokuseret uddannelsesindsats og 
stigende uddannelsesaktivitet samt øget efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. 

Målgrupper 
Målgrupperne under lufthavnsområdet omfatter transportarbejdere i lufthavne der udfører 
et arbejde indenfor et afgrænset område i lufthavnen eller i en relateret virksomhed som er 
underleverandør til lufthavnen.  

Arbejdsopgaverne består typisk i: 

• Bagagehåndtering 
• Cargohåndtering 
• Flysidefunktioner 
• Markservice  
• Support funktioner, f.eks. brand og redning, fly cleaning, catering 
• Optankning af fly samt kørsel med benzin og olie. 

Følgende FKB’er hører ind under dette område: 

• 2794 transportarbejde i lufthavne  
 

Der ansøges om flg.: 

Analyser. 
Der ansøges ikke om midler til analyser. 

Udvikling eller revision af FKB  

Der ansøges ikke revision af FKB 2794 transportarbejde i lufthavne. 

Uddannelsesmål. 
Der ansøges om midler til udvikling af flg. uddannelsesmål: 

1. Opbygning og klargøring af stykgods til transport som sikkerhedskontrolleret luftfragt. 
2. Opbygning og klargøring af stykgods til transport som sikkerhedskontrolleret luftfragt, 

ajourføring 
3. Opbygning og klargøring af ULD til transport som sikkerhedskontrolleret luftfragt. 
4. Opbygning og klargøring af ULD til transport som sikkerhedskontrolleret luftfragt, 

ajourføring 
5. Vand og toilet – service på fly. 
6. Vand og toilet – service på fly, ajourføring 
Faglæreruddannelse. 
Der ansøges om midler til udvikling af flg. faglærerkurser. 
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1. Opbygning og klargøring af stykgods til transport som sikkerhedskontrolleret luftfragt. 
2. Opbygning og klargøring af ULD til transport som sikkerhedskontrolleret luftfragt. 
3. Vand og toilet – service på fly. 
 

Undervisningsmaterialer. 
Der ansøges ikke om midler til udvikling af undervisningsmaterialer: 

Sammenfatning: 

Lufthavn   

   
Revision af FKB Antal Beløb 
Ingen   
I alt 0  

   
Analyser Antal Beløb 
Ingen   
I alt 0 0 

   
Uddannelsesmål Antal Beløb 
Opbygning og klargøring af stykgods til transport 
som sikkerhedskontrolleret luftfragt. 

1 20.000 

Opbygning og klargøring af stykgods til transport 
som sikkerhedskontrolleret luftfragt, ajourføring 

1 20.000 

Opbygning og klargøring af ULD til transport som 
sikkerhedskontrolleret luftfragt. 

1 20.000 

Opbygning og klargøring af ULD til transport som 
sikkerhedskontrolleret luftfragt, ajourføring 

1 20.000 

Vand og toilet – service på fly. 1 20.000 

Vand og toilet – service på fly, ajourføring 1 20.000 

I alt 6 120.000 
   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
Ingen   
I alt 0 0 

   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 
Opbygning og klargøring af stykgods til transport 
som sikkerhedskontrolleret luftfragt. 

1 20.000 

Opbygning og klargøring af ULD til transport som 
sikkerhedskontrolleret luftfragt. 

1 20.000 

Vand og toilet – service på fly. 1 20.000 
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I alt 3 60.000 
   

Total  180.000 Kr.  
 

Togklargøringsområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2019. 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 
TURs brancheudvalg for lokomotivføreruddannelse ønsker at uddannelsen 48599 ”Adfærd i 
togtunnel, lokomotivfører, ajourføring” flyttes fra den unaturlige placering i FKB oprindeligt 
beregnet for togklargøringsområdet (FKB 2242 ”Klargøring af og tunnelkørsel med 
togmateriel”) til en ny FKB, som omhandler lokomotivførerområdet. Alternativt kan 
uddannelsen 48598 ”Adfærd i togtunnel, togfører, ajourføring" også overføres til en ny 
fælles FKB, som omhandler både lokomotivføreruddannelse og togføreruddannelse, idet 
denne uddannelse heller ikke har en naturlig placering i FKB oprindeligt beregnet til 
togklargøringsområdet. Der er derfor behov for revision af FKB 2242 ”Klargøring af og 
tunnelkørsel med togmateriel” i forbindelse med dette. 

I forbindelse med de 2 AMU-uddannelser omkring adfærd i togtunnel til henholdsvis 
togfører på 3 dage og lokomotivførere på 2 dage, har TUR fået en forespørgsel fra DSB 
omkring omskrivning af disse til en fællesuddannelse. Udviklingsarbejdet skal vise, om det 
bliver total fællesuddannelse eller om det er mest hensigtsmæssigt med en 
fællesuddannelse med delmål. TUR søger for en sikkerhedsskyld udviklingsmidlerne til 
denne uddannelse både her og under lokomotivførerområdet. Tilsvarende søges begge 
steder om midler til udvikling af faglæreruddannelse til denne nye uddannelse. 

Den positive udvikling i den indenlandske godstogsdrift ser ud til at fortsætte. Årsagen til 
dette formodes dels at være øgede udgifter til visse former for landevejstransport samt 
politisk vilje i hele EU-området til at flytte gods fra landevej til bane.  

Der er stort politisk fokus på den indenlandske persontogsdrift, hvor der er politisk vilje til 
at flytte persontrafik fra landevej til bane. Dette gælder både for S-tog samt for regional- 
og fjerntog. 

Desuden vil indførelse af ERTMS, nyt radiosystem og GPS-baseret togkontrolanlæg på det 
danske jernbaneanlæg få indflydelse på togdriften og herunder rangeringsopgaver mm. 
Det er dog ikke helt afklaret, hvornår dette bør afspejle sig i AMU-systemet i forhold til den 
regelmæssige efter- og videreuddannelse. Signalprogrammet, som det kaldes, indeholder 
midler til opkvalificering af medarbejdere indenfor kørsel m.m. 

På baggrund af et EU-direktiv stiller Trafikstyrelsen krav til certificering af togklargørere, 
der skal rangere med tog. Togklargørere er blevet omfattet af kravet om 
lokomotivførerlicens, og har altid haft et krav om certifikat for strækning (stationsområde) 
og trækkraftenhed (specifik trækkraftenhed). Certifikaterne skal fornys hvert 3. år.  

Der søges derfor om midler til udvikling af grunduddannelser samt ajourføringsuddannelser 
inden for de forskellige typer trækkraftenheder, som bruges ved togklargøringsarbejde 
inden for godstog, persontog samt S-tog.  

For at styrke udviklingen og undervisningen søges der også om midler til at udvikle 
faglæreruddannelse inden for disse 3 områder.    
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Målgrupper 
Målgrupperne under togklargøringsområdet omfatter medarbejdere der udføring 
klargørings- og rangeringsopgaver indenfor både person- og godstog samt S-tog. 
Arbejdsopgaverne kan være meget forskellige for persontog og godstog og omfatter både 
arbejde direkte på toget og arbejdsopgaver på perron.  

Følgende FKB’er hører ind under dette område: 
• FKB 2242 ”Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel” 
 

Der ansøges om flg.: 

Analyser. 
Der ansøges ikke om midler til analyser. 

Udvikling eller revision af FKB  
Der ansøges om midler til revision af FKB 2242 ”Klargøring af og tunnelkørsel med 
togmateriel”. 

Uddannelsesmål. 
1. Fælles ajourføringsuddannelse omkring adfærd i togtunnel for lokomotivførere og 

togførere. 
2. Grunduddannelse til trækkraftenhed (rangermaskine typisk MK) til klargøringsarbejde 

på godstog 
3. Grunduddannelse til trækkraftenhed (typisk dieseldrevet togsæt som f.eks. IC4) til 

kørsel i forbindelse med klargøringsarbejde på fjern- og regionaltog 
4. Grunduddannelse til trækkraftenhed (elektrisk drevet togsæt, S-tog) til kørsel i 

forbindelse med klargøringsarbejde på S-tog 
5. Ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed (rangermaskine typisk MK) til 

klargøringsarbejde på godstog 
6. Ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed (typisk dieseldrevet togsæt som f.eks. IC4) 

til kørsel i forbindelse med klargøringsarbejde på fjern- og regionaltog 
7. Ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed (elektrisk drevet togsæt, S-tog) til kørsel i 

forbindelse med klargøringsarbejde på S-tog 
 

Faglæreruddannelse. 
1. Fælles ajourføringsuddannelse omkring adfærd i togtunnel for lokomotivførere og 

togførere. 
2. Grund- og ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed inden for klargøringsarbejde på 

godstog 
3. Grund- og ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed inden for klargøringsarbejde på 

fjern- og regionaltog (dieseldrevne togsæt) 
4. Grund- og ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed inden for klargøringsarbejde på S-

tog (elektrisk drevet togsæt) 
 

Undervisningsmaterialer. 
Der ansøges ikke om midler til udvikling af undervisningsmaterialer 
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Klargøring af togmateriel   

Revision af FKB  Antal Beløb 
FKB 2242 ”Klargøring af og tunnelkørsel med 
togmateriel” 

1 40.000 

I alt 1 40.000 
   

Analyser Antal Beløb 
Ingen   
I alt 0 0 

   
Uddannelsesmål Antal Beløb 
Fælles ajourføringsuddannelse omkring adfærd i 
togtunnel for lokomotivførere og togførere. 

1 20.000 

Grunduddannelse til trækkraftenhed (rangermaskine 
typisk MK) til klargøringsarbejde på godstog 

1 20.000 

Grunduddannelse til trækkraftenhed (typisk 
dieseldrevet togsæt som f.eks. IC4) til kørsel i 
forbindelse med klargøringsarbejde på fjern- og 
regionaltog 

1 20.000 

Grunduddannelse til trækkraftenhed (elektrisk drevet 
togsæt, S-tog) til kørsel i forbindelse med 
klargøringsarbejde på S-tog 

1 20.000 

Ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed 
(rangermaskine typisk MK) til klargøringsarbejde på 
godstog 

1 20.000 

Ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed (typisk 
dieseldrevet togsæt som f.eks. IC4) til kørsel i 
forbindelse med klargøringsarbejde på fjern- og 
regionaltog 

1 20.000 

Ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed (elektrisk 
drevet togsæt, S-tog) til kørsel i forbindelse med 
klargøringsarbejde på S-tog 

1 20.000 

I alt 7 140.000 
   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
Ingen   
I alt  0 

   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 
Fælles ajourføringsuddannelse omkring adfærd i 
togtunnel for lokomotivførere og togførere. 

1 20.000 

Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på godstog 1 20.000 
Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på fjern- og 
regionaltog 

1 20.000 

Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på S-tog 1 20.000 
I alt 4 80.000 

   
Total  260.000 Kr.  
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Lokomotivførerområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2019. 

TURs brancheudvalg for lokomotivføreruddannelse ønsker, at uddannelsen 48599 ”Adfærd i 
togtunnel, lokomotivfører, ajourføring” flyttes fra den unaturlige placering i en FKB 
oprindeligt beregnet for togklargøringsområdet (FKB 2242 ”Klargøring af og tunnelkørsel 
med togmateriel”) til en ny FKB, som omhandler lokomotivførerområdet. Alternativt kan 
uddannelsen 48598 ”Adfærd i togtunnel, togfører, ajourføring" også overføres til en ny 
fælles FKB, som omhandler både lokomotivføreruddannelse og togføreruddannelse, idet 
denne uddannelse heller ikke har en naturlig placering i FKB oprindeligt beregnet til 
togklargøringsområdet. Der ansøgers derfor om midler til udvikling af FKB til 
lokomotivførerområdet alternativt til en fælles FKB for lokomotivfører- og togførerområdet. 

I forbindelse med de 2 AMU-uddannelser omkring adfærd i togtunnel til henholdsvis togfører 
på 3 dage og lokomotivførere på 2 dage (48598 Adfærd i togtunnel, togfører, ajour og 48599 
Adfærd i togtunnel, lokomotivfører, ajourføring) har TUR fået en forespørgsel fra DSB 
omkring omskrivning af disse til en fællesuddannelse. Udviklingsarbejdet skal vise, om det 
bliver total fællesuddannelse eller om det er mest hensigtsmæssigt med en fællesuddannelse 
med delmål. TUR søger for en sikkerhedsskyld udviklingsmidlerne til denne uddannelse både 
her og under togklargøringsområdet.  

Generelt om udviklingen på brancheområdet 
Inden for jernbaneområdet har tendenserne de seneste år været øget liberalisering via 
udbud af passagertrafik på specifikke strækninger. Udvikling af det kørende materiel inden 
for togdrift betyder, at de forskellige operatører med regelmæssige mellemrum køber eller 
leaser nye togsæt. Udviklingen af tog styres her, ligesom på det øvrige transportområde, af 
et ønske om lavere energiforbrug pr. kørt kilometer og bedre passagerkomfort. 
Den påbegyndte gradvise indførelse af nye radiosystemer og GPS-baserede togkontrolanlæg 
på det danske jernbanenet i årerne fremover, vil få indflydelse på udførelse af togdriften. 
Disse anlæg vil have forskellig virkemåde afhængig af den specifikke infrastruktur, men vil 
væsentlig ændre lokomotivførerens informations flow. Egne iagttagelser gennem forruden af 
signaler m.m. vil blive afløst at skærmdata. Samlet set vil der blive stigende krav til 
lokomotivførernes IT-færdigheder. 
Målgrupper 
Målgrupperne under lokomotivførerområdet omfatter medarbejdere, der udføring fremføring 
af trækkraftenheder og togsæt indenfor både person- og godstog. Målgruppen omfatter 
lokomotivførere, der, ud over deres lokomotivførerlicens, har lokomotivførercertifikat af 
typen B jf. Trafikstyrelsens lovgivning på området.  

Følgende FKB’er hører ind under dette område: 
• 27xx Lokomotivfører 
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Udviklingen af AMU-uddannelserne 48598 og 48599 beregnet til henholdsvis lokomotivførere 
og togførere og den tilhørende omskrivning af FKB 2766 Klargøring af togmateriel skete på 
foranledning af ministeriet. 
TUR vil derfor igen ansøge om midler til udvikling af uddannelser m.m. på 
lokomotivførerområdet.  
 
Der ansøges om flg.: 

 
Analyser. 
Der ansøges ikke om midler til analyser. 
 
Udvikling eller revision af FKB  
Der ansøges om udvikling af FKB til lokomotivførerområdet. 
 
Uddannelsesmål. 
1. Fælles ajourføringsuddannelse omkring adfærd i togtunnel for lokomotivførere og 

togførere. 
2. Opmærksomhed og distraktion blandt lokomotivførere 
3. Ny Infrastruktur, ATC 
4. Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på S-tog, HKT 
 
 
Faglæreruddannelse. 
Der ansøges om ikke midler til udvikling af faglæreruddannelse. 
 
Undervisningsmaterialer. 
Der ansøges ikke om midler til udvikling af undervisningsmaterialer. 
 
 
Sammenfatning: 

 
Lokomotivfører   
Udvikling af FKB Antal Beløb 
FKB Lokomotivfører 1 40.000 
I alt  40.000 
   
Analyser Antal Beløb 
Ingen 0 0 
Ialt  0 
   
Uddannelsesmål Antal Beløb 
Fælles ajourføringsuddannelse omkring adfærd i 
togtunnel for lokomotivførere og togførere. 

1 Kr. 20.000 

Opmærksomhed og distraktion blandt 
lokomotivførere 

1 Kr. 20.000 

Ny Infrastruktur, ATC 1 Kr. 20.000 
Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på S-tog, 
HKT 

1 Kr. 20.000 

I alt 4 80.000 
   
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
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Ingen   
I alt 0  0 
   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 
Ingen   
I alt 0 0 
   
Total  Kr. 120.000 

 
 

 
Erhvervsfiskerområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2019 
 
Generelt om udviklingen på brancheområdet 
 
Cirka 20 procent af al fisk i EU landes af danske erhvervsfiskere. Det gør Danmark til EU’s 
største fiskerination. Samtidig har Danmark et meget alsidigt fiskeri, der stiller krav til 
fartøjer, udstyr og fiskernes forståelse af værdikæden fra hav til spisebord. De senere år er 
der blevet færre men større fiskefartøjer. Branchen oplever i disse år en accelererende 
udvikling både i forhold til teknologi, arbejdsprocesser og forretningsområder. Udviklingen 
medfører blandt andet, at medarbejderne selvstændigt skal træffe flere beslutninger. Der vil 
desuden typisk være krav til medarbejderen om stor fleksibilitet med hensyn til at kunne 
udføre stort set alle arbejdsfunktioner inden for området.  
Fiskeriet og dets afledte effekter bidrager til det samlede Bruttonationalprodukt med 12,5 
mia. kr. og til den samlede beskæftigelse med 16.000 årsværk. 
 
Fiskerierhvervet vil inden for få år stå overfor massive udfordringer med manglende 
arbejdskraft. Gennemsnitsalderen for erhvervsfiskere i Danmark er er siden år 2000 til i dag, 
steget fra 44 år til 52 år. Der er alt for få unge til at tage over. Som mange andre skoler 
inden for TURs område, så har Fiskeriskolen også vanskeligt ved at skaffe elever nok til de 
praktikpladser der er.  
 
Erhvervsfiskeriet gennemgår i øjeblikket en rivende teknologisk udvikling og omstilling. Fra at 
skulle betjene forholdsvist enkelt, lavteknologisk udstyr skal erhvervsfiskeren i dag forholde 
sig til helt andre komplicerede styringsteknikker og anlæg. Erhvervsfiskerne og 
skipperne/rederne skal omsætte de stadigt stigende teknologiske udfordringer til praktisk 
handling. Vedligeholdelse og mindre reparationer af teknisk udstyr og fiskeredskaber skal 
kunne foretages til søs, så tabet af havdage minimeres. Erhvervsfiskeriet er derfor meget 
afhængigt af dygtige og faglærte medarbejdere, hvis kvalifikationer og viden direkte påvirker 
kvaliteten af produkter og tjenester. 
Behovet for nye kompetencer stiller nye krav til fiskeriuddannelserne. Erhvervsfiskere har 
ikke tradition for at videreuddanne sig, hvorfor løsningen på udfordringerne også 
forudsætter nytænkning i forhold til nye mere praksisnære læringsfaciliteter. Den 
teknologiske udvikling bliver således den største udfordring for fiskeriet fremadrettet, da der 
både er behov for et undervisningstilbud, som ikke eksisterer i dag, og der er behov for 
erhvervsfiskere, som har interessen for at udvikle kompetencer inden for teknologi. 

 
I store fiskeprocesser sejles der langt før og efter selve fiskeriet. Så det handler om at 
udnytte tiden ved at have nogle ombord, som også har helt andre kompetencer end de, som 
kræves i forhold til selve fiskeridelen. Derfor ønsker branchen kompetencer som vedligehold, 
opbygning og kendskab til fiskeredskaber Der er økonomiske omkostninger ved, at fartøjet 
ikke er sejlklart, når det kommer i havn, hvor næste hold står klar; hvis fartøjet må gå i land i 
utide, eller hvis noget ikke fungerer under selve fangsten. 
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Viden om bæredygtighed hænger sammen med viden om lovgivning i forhold til, hvilke 
kompetencer der generelt efterspørges på dette område. Derfor efterspørges det i højere 
grad, at besætningsmedlemmerne er opdaterede i EU-lovgivningen.  
 
Der er behov for at kompetenceudvikle nye målgrupper, som ikke tidligere har haft for 
sædvane for at uddanne sig inden for erhvervsfiskeriområdet. Det er derfor centralt for 
branchen at få afdækket behovet for AMU-uddannelsesstrukturer og AMU-branchepakker der 
er målrettet tosprogede. Det er væsentligt at få belyst, hvilke muligheder der er for det 
konkrete indhold i AMU-branchepakker, der afspejler lokale beskæftigelsesmuligheder for 
tosprogede. Branchen har ligeledes behov for at afdække perspektiverne for etablering af 
AMU-branchepakker, der kan indgå i en Integrationsgrunduddannelse, IGU, der er målrettet 
flygtninge og indvandrere. 
I 2017 var mere end 90% af danske fiskeres landinger MSC-certificerede 
– Marine Stewardship Council, og det betyder, at det dansk fiskeri nu lever op til de høje 
krav til bæredygtighed, der bliver stillet fra MSC.  
 
Virkningerne af de ovenfor omtalte udviklingstendenser er, at der stilles stadig større krav til 
medarbejdernes kompetencer, og der er et øget behov for uddannelse af nye medarbejdere. 
På denne baggrund finder udvalget det vigtigt, at der arbejdes videre med faglærerudvikling. 
Det er fundamentalt for branchen, at undervisere inden for brancheområdet er helt 
opdaterede på bl.a. sikkerhed og de nye teknologier inden for jobområderne.  

Målgrupper 

Erhvervsfiskere der er beskæftiget på dæk, i styrehus og i maskinrum. Erhvervsfiskere er 
typisk aflønnet efter principperne for partsfiskere. En eller flere af medlemmer af 
besætningen kan være ejer af fartøjet, eller fartøjet kan være ejet af en ejerkreds på land. 
Der er ca. 4700 erhvervsfiskere1 i Danmark  
Lodsmedhjælpere og bådsmænd ansat ved lodserierne. Antallet i målgruppen er ca. 150. 
 
Erhvervsfiskerens arbejde er meget varieret og spænder fra dæks- og lastarbejde over 
kabys- og motortjeneste til navigering, styring og manøvrering af fartøjet under fiskeri og 
sejlads. 
 
Erhvervsfiskere skal endvidere kunne håndtere og vedligeholde en række forskellige 
fiskeredskaber, afhængig af de aktuelle fangstmuligheder. Derfor er kendskab til almindeligt 
forekommende fiskeredskaber, deres betegnelse, opbygning og vedligeholdelse, vigtig. 
Endvidere skal erhvervsfiskeren have kendskab til vodbinderarbejde og de anvendte 
materialer. Endelig er fiskeriet i dag et så lovreguleret erhverv, at erhvervsfiskeren skal være 
bekendt med de lovmæssige krav til fiskeredskaberne samt regler for kvoter og havdage. 

 
Erhvervsfiskeren skal have kendskab til havbiologi, økosystemer, biologisk rådgivning og 
ressourceforvaltning for fremme af et bæredygtigt fiskeri. 

Følgende FKB hører under dette område: 
• 2244 Erhvervsfiskere 
 
Der ansøges om udviklingsmidler til følgende: 
 
Analyse: 

• Ingen 
                                                           
1 DANMARKS FISKERIFORENING  
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Uddannelsesmål: 
• Ingen 
 
Faglæreruddannelser: 
• Lovgivning indenfor fiskeriområdet  
• Materialevalg, opbygning, simul og test af trawl  
• Vedligeholdelse af fiskeredskaber  

 
Undervisningsmaterialer: 
Ingen 
 

Sammenfatning: 

 

  

Erhvervsfiskere   
Revision af FKB Antal Beløb 
I alt 0 0 

Analyser Antal Beløb 
 0  
I alt   
Uddannelsesmål Antal Beløb 
 0  
I alt   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 

 0  
I alt   
Faglæreruddannelser Antal Beløb  
Lovgivning indenfor fiskeriområdet 1 20.000 
Materialevalg, opbygning, simul og test af trawl 1 20.000 
Vedligeholdelse af fiskeredskaber 1 20.000 
I alt 3 Kr.     60.000   
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TUR samlede ansøgning 2019 
 

Revision af FKB  Antal Beløb 
Revision af 2718 Renovation 1                                     

40.000  
Revision 2732 Lastbilkran 1                                     

40.000  
Revision af 2734 Vintertjeneste 1                                     

40.000  
2220 Nationale og international personbefordring med 
bus 

1                                     
40.000  

FKB 2242 ”Klargøring af og tunnelkørsel med 
togmateriel” 

1                                     
40.000  

Revision FKB Lokomotivfører 1                                     
40.000  

Revision af FKB 2795 Havn og terminal 1                                     
40.000  

Revision af FKB 2290 Lager, terminal og logistik 1                                     
40.000  

I alt  8 
                                 

320.000  
 

 

 

 

 

ANALYSER 
Analyse af kompetencebehovet ved implementering af 
selvkørende køretøjer i den kollektive trafik.

1
407.206                 

Analyse af hvordan uddannelser inden for transportområdet 
kan gennemføres med større fleksibilitet set i relation til 
målgruppens forudsætninger og muligheder inden for 
gældende lovgivning.

1

425.964                 

Analyse af kompetencekrav til renovationschauffører 1 317.960                 
Test til brug for en forventningsafstemning mellem skole og 
deltagere i AMU

1
438.544                 

Dansk som undervisningssprog i AMU. Værktøjer og metodik 
til testning.

1
407.936                 

Analyser af testformers egnethed (gruppestest) 1 356.748                 
Analyse af jobområdet samt mulighed for 
uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet FKB 2795 
Havn og Terminal

1
226.680                 

Analyse af jobområdet med fokus på nye teknologier i 
branchen

1
237.180                 

Et pædagogisk værktøj til kvalitetssikring af undervisningen 
inden for godstransport

1
534.760                 

I alt 9       3.352.978 
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Uddannelsesmål  Antal Beløb 
Varebil grundlæggende kvalifikation 1                       20.000  
Varebil efteruddannelse 1                       20.000  
Opkvalificering kranbetjening m. simulator 1                       20.000  
Revision af 45079 Transportpapirer inden for vejgods 1                       20.000  

Revision af 45080 Energirigtig kørsel 1                       20.000  
Befordring af bevægelseshæmmede på udvidet niveau 1                       20.000  

EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 5 1                       20.000  
EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 6 1                       20.000  
EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 7 1                       20.000  
EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 8 1                       20.000  
Revision af EU-efteruddannelse Obl. Del modul 1 1                       20.000  
Revision af EU-efteruddannelse rutebus modul 2 1                       20.000  
Revision af EU-efteruddannelse turist modul 2 1                       20.000  
Revision af EU-efteruddannelse Flex modul 2 1                       20.000  
Revision af befordring af fysisk handicappede passagerer 1                       20.000  

Opbygning og klargøring af stykgods til transport som 
sikkerhedskontrolleret luftfragt. 

1 
                      20.000  

Opbygning og klargøring af stykgods til transport som 
sikkerhedskontrolleret luftfragt, ajourføring 

1 
                      20.000  

Opbygning og klargøring af ULD til transport som 
sikkerhedskontrolleret luftfragt. 

1 
                      20.000  

Opbygning og klargøring af ULD til transport som 
sikkerhedskontrolleret luftfragt, ajourføring 

1 
                      20.000  

Vand og toilet – service på fly. 1                       20.000  
Vand og toilet – service på fly, ajourføring 1                       20.000  
Fælles ajourføringsuddannelse omkring adfærd i 
togtunnel for lokomotivførere og togførere. 

1 
                      20.000  

Grunduddannelse til trækkraftenhed (rangermaskine 
typisk MK) til klargøringsarbejde på godstog 

1 
                      20.000  

Grunduddannelse til trækkraftenhed (typisk dieseldrevet 
togsæt som f.eks. IC4) til kørsel i forbindelse med 
klargøringsarbejde på fjern- og regionaltog 

1 

                      20.000  

Grunduddannelse til trækkraftenhed (elektrisk drevet 
togsæt, S-tog) til kørsel i forbindelse med 
klargøringsarbejde på S-tog 

1 
                      20.000  

Ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed 
(rangermaskine typisk MK) til klargøringsarbejde på 
godstog 

1 
                      20.000  

Ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed (typisk 
dieseldrevet togsæt som f.eks. IC4) til kørsel i forbindelse 
med klargøringsarbejde på fjern- og regionaltog 

1 

                      20.000  

Ajourføringsuddannelse til trækkraftenhed (elektrisk 
drevet togsæt, S-tog) til kørsel i forbindelse med 
klargøringsarbejde på S-tog 

1 
                      20.000  

Fælles ajourføringsuddannelse omkring adfærd i 
togtunnel for lokomotivførere og togførere. 

1 
                      20.000  

Opmærksomhed og distraktion blandt lokomotivførere 1                       20.000  

Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på S-tog, HKT 1  20.000 
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Ny Infrastruktur, ATC 1 20.000 
Opmærksomhed og distraktion blandt letbaneførere. 1          20.000 

Manuel fremføring af førerløst tog, branchecertifikat 1          20.000 

Manuel fremføring af førerløst tog, ajourføring 
branchecertifikat 

1 
         20.000 

Revision af 45647 Udvikling og teknologi i 
transporterhvervene 

1 
         20.000 

Revision af 46939 Lagerstyring med it 1          20.000 
Ambulance behandling 1 1          20.000 
Ambulance behandling 2 1          20.000 
Ambulance behandling 3 1          20.000 
Ambulance behandling 4 1          20.000 
Ambulance behandling 5 1          20.000 
Ambulance behandling 6 1          20.000 

I alt 43  860.000 

’ 

Undervisningsmateriale Antal Beløb 
Udvikling af ikv test samt lærervejledning til 
brancheområdet distributionschauffører inden for FKB 2224 
Vejgodstransport 

1 

         30.000 
Udvikling af ikv test samt lærervejledning til 
brancheområdet eksportchauffører inden for FKB 2224 
Vejgodstransport 

1 

         30.000 
Materiale til EU branchepakkerne 1          30.000 
Materiale til varebilsuddannelserne 1          30.000 
Revision af vejledning til undervisere i Introduktion i 
offentlig servicetrafik 

1 

         30.000 
Revision af vejledning til undervisere i befordring af 
sygdoms- og alderssvækkede passagerer, 2 dage 

1 

         30.000 
Revision af vejledning til undervisere i befordring af fysisk 
handicappede passagerer, 2 dage 

1 

         30.000 
Vejledning til praktisk prøve i taxi-uddannelsen 1          30.000 
I alt 8  240.000 

Faglæreruddannelser Antal Beløb 
Underviser på branchepakker gods/planlægning 1          20.000 
Anvendelse og tydning af test ERFA 1          20.000 
ERFA Kran 1          20.000 
Underviser obligatorisk del EU Efteruddannelse 1          20.000 
Underviser på varebilsuddannelserne 1          20.000 
Underviser i trafiksikkerhed 1          20.000 
Arbejdsmiljø i tal og handling 1          20.000 
Konfliktspil afvikling 1          20.000 
Erfa laststikring 1          20.000 
Anvendelse af test i IKV, på godsområdet 1          20.000 
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Faglæreruddannelse for censorer (faglærere) på praktisk 
prøve i taxi-uddannelsen 

1 
         20.000 

Underviser på reviderede EU-branchepakker, rute, flex, 
turist 

1 
         20.000 

Køre-hviletider for faglærere på turistbusuddannelser 1          20.000 
Udvidet brug af resultater fra test i AMU 1          20.000 
Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på godstog 1          20.000 
Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på fjern- og 
regionaltog 

1 
         20.000 

Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på S-tog 1          20.000 
Fælles ajourføringsuddannelse omkring adfærd i togtunnel 
for lokomotivførere og togførere. 

1 
         20.000 

Opmærksomhed og distraktion blandt letbaneførere. 1          20.000 
Manuel fremføring af førerløst tog, branchecertifikat 1          20.000 
Opbygning og klargøring af stykgods til transport som 
sikkerhedskontrolleret luftfragt. 

1 
         20.000 

Opbygning og klargøring af ULD til transport som 
sikkerhedskontrolleret luftfragt. 

1 
         20.000 

Vand og toilet – service på fly. 1          20.000 
Lovgivning indenfor fiskeriområdet 1          20.000 
Materialevalg, opbygning, simul og test af trawl 1          20.000 
Vedligeholdelse af fiskeredskaber 1          20.000 

I alt 26  520.000 

Total  5.292.978 

 Den 4. oktober 2018 
 På vegne af Transporterhvervets Uddannelser 

 Hans Kjeldgaard Christiansen 
 Sekretariatschef 
 Transporterhvervets Uddannelser 
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Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske
område og social- og sundhedsområdet 2019

Opsummering

Lavere aktivitet i 2017
EPOS-området havde et lavere aktivitetsniveau i 2017 end i 2016. I perioden fra
2009 til 2014 var væksten i aktivitet på EPOS’ område i gennemsnit ca. 5 pct. pr.
år, og der skete en fordobling af aktiviteten fra 2008 til 2013. Aktiviteten målt på an-
tal deltagere faldt fra 42.000 i 2016 til 37.000 i 2017. Det er et fald i aktivitet på 8,6
pct.

Forventer stabilisering fra 2018 og frem
Efteruddannelsesudvalget samarbejder med de lokale uddannelsesudvalg i forhold
til løbende at vurdere den forventede fremtidige aktivitet. Meldingerne fra de lokale
uddannelsesudvalg er, at man tilnærmelsesvis forventer samme niveau i aktivitet i
2018 og 2019 som i 2017.

Aktiviteten i 1. kvartal 2018 er 14 pct. højere med samme periode i 2017. Udby-
derne melder ligeledes om en stabilisering, fordi de offentlige arbejdsgivere anven-
der AMU i forbindelse med grundlæggende uddannelse i forhold til delarbejdsmar-
keder mv.

Målgruppens størrelse er relativ uforandret over tid med en svag tendens til at
vokse.

Behov for kompetenceudvikling
Jobområdet, som EPOS dækker, udvikler sig fortsat hastigt. Inden for SOSU-områ-
det sker der fortsat opgaveflytninger fra sygehusområdet til det kommunale område
samtidigt med, at der oprettes nye samarbejdsformer og institutioner, hvor medar-
bejdere fra kommuner og regioner samarbejder. Samtidig bliver området i stigende
grad styret gennem sundhedspolitiske indsatser.

På det pædagogiske område er arbejdsmarkedet præget af omstruktureringer og
nye tilbudstyper på både anbringelsesområdet, voksenhandicapområdet og folke-
skoleområdet, samt dagtilbudsområdet i forbindelse med Dagtilbudsreformen. En
række af disse udviklingstenderser er dokumenteret i de analyser, der er gennem-
ført de seneste år.

Denne udvikling forventes at fortsætte de kommende år, og udvalget forventer der-
for, at den arbejdsmarkedspolitiske udvikling fører til, at uddannelsesaktiviteten de
kommende år vil ligge på et niveau som i 2016, fordi de gennemførte og fremtidige
ændringer på denne del af arbejdsmarkedet fortsat vil give behov for nye kompe-
tencer hos målgruppen.

De nye tilgange til borgerne betyder inden for EPOS' område, at der fortsat er be-
hov for analyser af udviklingen i kompetencebehov.

Tilbage til indholdsfortegnelsen
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Strukturer 
EPOS har i en del år arbejdet med vejledende uddannelsesstrukturer til forskellige 
delmålgrupper for at fremme brugen af AMU. Dette bliver fortsat de kommende år.  
EPOS afsluttede i 2015 en analyse af brugen af sammensatte forløb, og efterud-
dannelsesudvalget bruger resultaterne til at udvikle modeller for vejledende struktu-
rer, der skal medvirke til at synliggøre kompetenceudviklingsmulighederne ved at 
sammensætte AMU-mål. 
 
 

Behovsredegørelse for 2019 
 
EPOS-udvalget forventer, der vil være samme aktivitet eller lidt højere aktivitet i 
2019 som i 2018. 
 
Vurderingen er baseret på udviklingen i aktivitet de seneste år samt på indberetnin-
ger fra de lokale uddannelsesudvalg, der i juni måned indsender deres anslåede 
aktivitet de kommende to år. De lokale uddannelsesudvalg forventer samme eller 
eventuelt svagt voksende aktivitet fra 2018 til 2019.  
 
Nedenfor bliver vurderingen underbygget med hensyn til udviklingen i målgruppen 
samt målgruppens behov for efteruddannelse. 
 
 
Målgruppen 
På det pædagogiske område udvikler EPOS uddannelsestilbud til pædagogmed-
hjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, dagplejere, klubmedar-
bejdere, plejefamilier, omsorgsmedhjælpere, medhjælpere på døgninstitutioner, 
medarbejdere i AMU-målgruppen, der arbejder som undervisningsassistenter m.fl. I 
alt er der ca. 75.000 medarbejdere på dette område i målgruppen. 
 
På social- og sundhedsområdet udvikler EPOS uddannelsestilbud til social- og 
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjæl-
pere, portører, beskæftigelsesvejledere, tilsynsførende assistenter, plejere, pleje-
hjemsassistenter, hospitalsserviceassistenter, hospitalstekniske assistenter m.fl. I 
alt er der ca. 115.000 medarbejdere på dette område. 
 
Den kommunale og regionale løndatabase bekræfter, at den samlede arbejds-
styrke har været forholdsvis konstant de seneste år.  
 
Udviklingen i målgruppens størrelse 
Social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område har de seneste år haft 
en stabil til svagt voksende AMU-målgruppe. 
 
Regionerne har en lav tilvækst i beskæftigelsen inden for sygehusområdet. Der for-
ventes dog at være mangel på arbejdskraft i forhold til en række funktioner på sy-
gehusområdet på lidt længere sigt. EPOS’ analyse af SOSU-assistenternes ar-
bejdsopgaver på sygehusene fra 2012 konkluderede, at der fortsat vil være en 
række funktioner, der vil blive varetaget af social- og sundhedsassistenter fx i for-
hold til sammenhængende borgerforløb. 
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På det psykiatriske område, er social- og sundhedsassistenter beskæftiget i såvel 
den regionale psykiatri som i socialpsykiatrien. EPOS’ analyse fra 2016 af den regi-
onale psykiatri viser, at der er godt 2.000 ansatte. Specialiseringen på de psykiatri-
ske sygehuse øges, antallet af ambulante behandlinger stiger og kommunerne 
overtager opgaver fra regionerne i forhold til borgere med psykiatriske sygdomme.  

På dagtilbudsområdet forventes fortsat, at der de kommende år vil være en relativ
stor afgang af medarbejdere fra jobområdet på grund af alder, og der indmeldes al-
lerede nu begyndende tegn på manglende arbejdskraft.  
På trods af, at det pædagogiske område samtidig er præget af, at børnetallet falder 
i disse år, er der en stigende bekymring for mangel på dagplejere og der tænkes i 
forskellige rekrutteringsmuligheder på beskæftigelsesområdet, blandt ledige.  

De fleste kommuner sigter mod at dagplejere er uddannede pædagogiske assi-

stenter, grundet forventninger til, at medarbejdergruppen skal kunne håndtere de 

nye krav i den styrkede pædagogiske læreplan eller de stigende specialdagplejer, 

der efterhånden også er etableret i flere og flere kommuner.   

Der ansættes således også flere faglærte pædagoger og pædagogiske assistenter, 
men man forventer på kort sigt en mangel i antallet af specielt nyuddannede dag-
plejere, da det er vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt af nyuddannede pædagogi-
ske assistenter, på trods af, at dimensioneringen er vokset.  Samme problematik 
gør sig gældende i forhold til opkvalificeringsønsker af eksisterende medarbejder-
grupper til den pædagogiske assistentuddannelse.   

Denne faldende tilgang af faglærte medarbejdere, bevirker, at kommunerne frem-
adrettet må ansætte flere ufaglærte medarbejdere, i stedet for pædagogiske assi-
stenter. 

Sandsynligvis vil det stigende antal af ufaglærte medarbejdergrupper, både inden-
for dagplejer og daginstitutionsområdet, i givet fald medføre, at der fortsat er et be-
hov for AMU-uddannelse til denne målgruppe. 

På folkeskoleområdet er der efterhånden sket en lokal forankringen af den under-
støttende undervisning i folkeskolen, som var et af udspillene bag Folkeskolerefor-
men. Kommunerne har valgt forskellige organiseringer af lærere, pædagoger og 
pædagogmedhjælpere, som ofte tager afsæt i hvilke medarbejderkompetencer, der 
er til rådighed og hvordan der kan tilrettelægges undervisningsforløb, hvor både 
lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter deler didaktiske overvejelser, der 
forener undervisning, trivsels – og relationsmæssige forhold, i den understøttende 
undervisning. EPOS’ analyse af målgruppens ansættelse i folkeskolen viser, at der 
er mellem 2.000 og 3.000 ansat, og at de løser en bred vifte af arbejdsopgaver. 

Mange kommuner har allerede etableret en målrettet politik, der understøtter et 

sammenhængende tilbud mellem dagtilbud, skole og fritidsordninger. Med afsæt i 

den styrkede pædagogiske læreplan efterspørges der yderligere samarbejde og 

det er et krav at det skal fremgå hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet til-

rettelægges et pædagogisk miljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen, 

og som dermed understøtter, at de kommende skolebørn er bedst muligt forberedt 

på at begynde i skole. Trivsel, faglige og sociale fællesskaber samt forældresamar-
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bejde er i forvejen en del af lovgrundlaget i skolefritidsordningen og folkeskolelo-

ven, herunder også en målrettet indsats i forhold til at støtte børn med særlige be-

hov. Det forventes at det vil stille yderligere krav til Epos’ målgrupper, der arbejder 

indenfor skole – og fritidsområdet.    

Specialområdet 
Specialområdet har siden gennemførelsen af kommunalreformen i 2007 været 
præget af ændringer i tilbudsstruktur, organisering og arbejdsgange.  

De mange omstruktureringer har nogle steder betydet en vis tilbageholdenhed i for-
hold til kompetenceudvikling som også har kunnet mærkes for AMU-målgruppen.  
Der forventes fortsat en fortsat stabil aktivitet inden for jobområdet. På handicap-
området ses en stigning i ansættelsen af SOSU-assistenter. 

I de seneste år er der kommet øget fokus på dokumentation og effektmåling, her-
under arbejdet med kvalitetsstandarder, handleplaner og pædagogiske planer. 
Samtidig præges arbejdet inden for jobområdet af tankegange omkring medborger-
skab og inklusion. 

EPOS seneste analyser viser, at de væsentlige overordnede bevægelser i jobfunk-
tion og kompetencebehov peger på, at voksenhandicapområdet ændrer sig fra at 
have fokus på vedligeholdende, kompenserende og stabiliserende indsatser til i sti-
gende grad at understøtte udvikling og rehabilitering for det enkelte menneske med 
handicap ud fra en ressourceorienteret tilgang. Der vil fremover være behov for 
indsatser der har fokus på trivsel, udvikling, læring, relationsdannelse og deltagelse 
i fællesskaber.  

Ligeledes er der efterhånden er sket en hjemførelse af borgere med store special-
behov til kommunerne – hvor det stiller store krav til medarbejdergruppen. Der er 
derfor behov for specialviden.  

Der forekommer ikke strategisk kompetenceudviklingstiltag for større grupper af 
medarbejdere; der er mere tradition for, at man selv henter mindre uddannelsestil-
bud ind. Det indmeldes at der er behov for nye muligheder for fleksibilitet i afholdel-
sen af AMU, fordi det er vanskeligt at afgive medarbejdere til uddannelse i længere 
forløb.  

På EPOS' område har nogle af delmålgrupperne lav eller manglende uddannelse, 
så behovet for at fastholde medarbejderne samt nye og øgende kompetencebehov 
i forlængelse af opgaveflytning har betydet, at der må forventes et fortsat voksende 
kompetenceudviklingsbehov. 

Andre faktorer 
De seneste års udliciteringer af kommunale opgaver blandt andet inden for hjem-
mehjælp og plejeopgaver betyder, at også private leverandører begynder at efter-
spørge EPOS' uddannelser – der er desuden et voksende antal af private dagple-
jere og familieplejere, der efterspørger efteruddannelse i AMU-regi. Det betyder, at 
selvom opgaveløsningen går fra offentlig til privat aktør, så anvendes AMU fortsat. 
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Behov for efteruddannelse på EPOS' område 
 
På hele velfærdsområdet foregår der ændringer af metoderne i tilgangen til borge-
ren. Forandringerne tog især fart efter opgave- og strukturreformen, der har ført til 
bevægelser i tilbudsstrukturen, omorganisering inden for områderne samt teknolo-
giudviklingen.  
 
For EPOS-målgruppen betyder udviklingen på arbejdsmarkedet behov for kompe-
tenceudvikling inden for både eksisterende jobfunktioner og i nye jobfunktioner. Ud-
viklingen inden for jobområderne på sygehuse, i kommunerne og de pædagogiske 
institutioner medfører udvikling i jobfunktionerne for de nuværende AMU-målgrup-
per, men medfører ligeledes, at der udvikler sig nye jobfunktioner.  
 
Samtidig anvender kommunerne og regionerne AMU som led i en systematisk 
kompetenceudvikling, der understøtter de strategiske indsatsområder. Her efter-
spørges både generelle kompetenceløft for store grupper af medarbejdere og spe-
cifikke kompetenceløft for mindre grupper af medarbejdere, som det er dokumente-
ret i den seneste analyse af anvendelsen af sammensatte forløb – ”AMU-uddannel-
ser i sammensatte forløb”, KORA 2015. 
 
Faldet i aktivitet i de seneste år kan blandt andet forklares ud fra, at der på det 
kommunale område er sket en ændring, hvor behovet for generelle kompetenceløft 
for store grupper er faldet, mens der fortsat er behov for specifik kompetenceudvik-
ling for specifikke målgrupper. I seneste analyse ”AMU på det pædagogiske om-
råde – analyse af hvordan fremtidens kompetencebehov for kortere uddannede 
medarbejdere kan dækkes af uddannelsesstrukturer i AMU”, Teknologisk Institut 
2017, viser dog, at der for nogle kortere uddannede i målgruppen fortsat er behov 
for bredere grunduddannelser. 
 
Generel kompetenceudvikling af større grupper er ofte gennemført med sammen-
satte forløb bestående af 3-5 AMU-mål. Den mere specifikke kompetenceudvikling 
involverer færre deltagere og oftest færre AMU-mål. Ændringen på det kommunale 
område fra generel kompetenceudvikling til specifik betyder derfor færre deltagere 
og et lavere antal mål i den enkeltes forløb. Ændringen har haft betydning for aktivi-
tetsniveauet målt på antal deltagere. Det er sandsynligt, at antallet af deltagere (op-
gjort på cpr.nr.) på AMU kun er svagt faldende, selvom aktivitetstallene er faldet. 
 
Det kan desuden konstateres at flere f de udviklingsopgaver, som EPOS de sene-
ste år har arbejdet med, har samme mål som nogle af initiativerne i Trepartsaftalen. 
Der er derfor enkelte at EPOS ansøgninger om revision af FKB’er, ansøgninger om 
midler til udvikling af uddannelser og analyser, der peger i samme retning som 
nogle af indsatserne i Trepartsaftalen 
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Det pædagogiske område 
 
Store dele af det pædagogiske område er fortsat præget af omlægninger og foran-
dringer i organiseringen og tilbudsstrukturen, foruden at tilgangen til de forskellige 
grupper af borgere er under forandring. Udvalget har derfor de seneste år haft an-
bringelsesområdet, dagtilbudsområdet, voksenhandicapområdet og folkeskoleom-
rådet som særlige indsatsområder, og EPOS har det seneste år sat fokus på an-
vendelsen af AMU i forhold til kompetenceudviklingen for ufaglærte på området.  
 
 
Dagtilbudsområdet  
På dagtilbudsområdet er der en større udvikling i gang.  
 
Alle danske dagtilbud, har i en årrække arbejdet med den pædagogisk læreplan, 
herunder opstille mål for børns læring inden for seks lovgivningsfastsatte lære-
planstemaer. På baggrund af evaluering af denne og som del af dagtilbudsaftalen 
”Stærke dagtilbud - alle skal med i fællesskabet” blev det i 2017 aftalt at udarbejde 
en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i 
dagtilbud. Ændringerne i dagtilbudsloven, juni 2018, tager derfor udgangspunkt i en 
styrket pædagogiske læreplan.  
 

Ændringerne betyder, at dagtilbud og kommuner skal arbejde med en række nye 
tiltag, hvilket skaber behov for nye kompetencer i de pædagogiske tilbud de kom-
mende år. I udspillet om stærke dagtilbud præciseres en treårig strategi for økono-
misk udmøntning af en række implementeringsindsatser i forhold til den styrkede 
pædagogiske læreplan, herunder kompetenceudvikling af ledere, "faglige fyrtårne" 
og særlige medarbejdergrupper. 

AMU's målgrupper vil ikke umiddelbart kunne indgå i denne indsats, men arbejds-
pladserne vil have interesse i, på samme vis, at involvere disse medarbejdergrup-
per på arbejdspladsen i implementeringen af den styrkede pædagogiske kvalitet i 
dagtilbuddene. Det drejer sig fx om dagplejere uden pædagogisk assistentuddan-
nelse, pædagogiske assistenter, der ikke får plads i ovenstående pulje, samt med-
arbejdere med en PGU og pædagogmedhjælpere. 

AMU-uddannelsesudbuddet kan således støtte op om de overordnede strategier 
og øvrige uddannelsestiltag på dagtilbudsområdet, hvor der ikke umiddelbart kan 
indgå ovenstående målgrupper. 

Det forventes derfor, at der vil komme en efterspørgsel af AMU i forhold til den styr-
kede pædagogiske læreplan, når den første ’opkvalificeringsbølge’ blandt ledere og 
faglige fyrtårne, samt udvalgte pædagoger og pædagogiske assistenter har fundet 
sted.  
  
I øjeblikket ses fortsat, som tidligere nævnt, store opkvalificeringsindsatser for dag-
plejere til en pædagogisk assistent uddannelse i flere landsdele, og ligeledes er der 
forskellige større ’uddannelsespakker’ i gang, generelt for pædagogmedhjælpere 
og pædagogiske assistenter – primært i forhold til dagplejeområdet.  
 
I andre landsdele er aktiviteten faldende og det er vanskeligt at afse kompetence-
udvikling til den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere. Det pointeres 
at udbyderne af AMU er tæt på de kommunale indsatsområder og kan bidrage  
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med gode differentierede uddannelsestilbud, der imødegår en realistisk, strategisk 
kompetenceudvikling.   
 
I 2017 og 2018 har EPOS haft et større afdæknings- og udviklingsarbejde med in-
volvering af LUU, udvalg og særlige netværksressourcepersoner fra praksis. Det 
har resulteret i en udbudsmodel for dagtilbudsområdet, hvor der foreløbigt er revi-
deret og nyudviklet AMU-uddannelser på en række vigtige områder i forhold til den 
styrkede pædagogiske læreplan. Det var blandt andet uddannelser i forhold til æn-
dret børnesyn og vægt på læring, betydningen af børnefællesskaber og det pæda-
gogiske læringsmiljø, ligeledes øget forældresamarbejde, fokus på børn i udsatte 
positioner, at kunne arbejde med læreplaner på tværs mm.  
 
Da der fortsat efterspørges fleksibilitet i AMU-udbuddet, er det udviklet således, at 
det sikrer relevante uddannelser, der kan sættes sammen på forskellige måder til 
et længere kompetenceudviklingsforløb. 

Der er samtidig taget højde for, at deltagermålgruppen kan have forskellige forud-
sætninger, afhængigt af om man er ufaglært medarbejder eller har en pædagogisk 
assistentuddannelse. Endeligt er det forskelligt blandt deltagerne om man tidligere 
har arbejdet med den pædagogiske læreplan. Derfor er der udviklet differentierede 
uddannelsestilbud. 

AMU-udbuddet tilgodeser, at uddannelserne kan danne et samlet kompetenceud-
viklingsforløb over tid, som der er god erfaring med på EPOS' område. Dvs. at en 
medarbejdergruppe deltager i et aftalt kompetenceudviklingsforløb, hvor AMU-ud-
dannelserne sammensættes differentieret i forhold til arbejdspladsens medarbej-
dergruppeprofil. Samtidig kan man vælge AMU-uddannelser fra det samlede ud-
bud, som giver mening i forhold til, hvor arbejdspladsen eller en given kommune er, 
i forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, herunder særlige 
indsatsområder. Med denne løsning er det muligt, at der kan planlægges uddannel-
sesforløb fra 5 til 20 dage eller længere. 

 
Ud over de allerede nævnte udviklede AMU-uddannelser forventes der et behov 
for, at der udvikles og revideres AMU-uddannelser i forhold til de resterende lære-
plantemaer. Det drejer sig om:   
 

1. Læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab. 
 

• Her ansøges: Det eksperimenterende værksted – håndværk og kreati-
vitet med en varighed på 2-3 dage.  

Der er behov for at pædagogiske medarbejdere, der arbejder indenfor dagtilbuds-

området og SFO, får mulighed for at arbejde med ’praktiske’ redskaber og børns 

eksperimenterende læreprocesser, herunder opnår viden om forskellige teknikker 

og anvendelse. Der lægges vægt på betydningen af den procesorienterede tilgang 

i forhold til barnets alsidige læringsmuligheder.  

Det pædagogiske personale skal skabe et læringsmiljø, der formidler glæde ved 

æstetiske oplevelser og skabende praksis. Herunder støtte børn i at eksperimen-

tere, øve sig og afprøve sig selv indenfor en bred vifte af kunstarter og udtryk.   
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I læreplantemaet er der også fokus på kultur og det fællesskab som børnene selv 

udvikler (et brud på de meget planlagte pædagogiske aktiviteter) og formidler i de-

res lege og den måde, de er sammen på i hverdagen. Det handler om demokrati, 

medindflydelse og at sikre alle børns deltagelsesmuligheder.  

 

2. Læreplanstemaet Social udvikling.  
• Der ansøges om: Børns sociale udvikling, der har fokus på læreplans-

temaet Social udvikling med en varighed på 2-3 dage.  

Pædagogiske medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagplejen eller daginsti-

tutioner har behov for at kunne arbejde med læreplanstemaets særlige yderligere 

fokus på social udvikling, sociale handlemuligheder og deltagelsesformer, herunder 

betydningen af, at indgå i sociale fællesskaber, bl.a. gennem leg.   

Betydningen af den sociale læring, som omhandler samspil med andre, relations-

dannelse og venskaber, medvirker til udvikling af sociale færdigheder, som det ofte 

ses i legen, men også andre forhold, der understøttes gennem et bevidst lærings-

miljø, hvor den pædagogiske medarbejder fx støtter op om trivsel og løsning af 

konflikter.  

Uddannelsen vil give den pædagogiske medarbejder handlemuligheder, der under-

støtter børns behov for deltagelse, medindflydelse, samspil og udvikling af empati.    

 

3. Læreplanstemaet Natur, udeliv og science.  
• Der ansøges om: Børn, natur, udeliv og science, der har fokus på læ-

replanstemaet Natur, udeliv og science med en varighed på 2-3 dage.  

Pædagogiske medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagplejen eller daginsti-

tutioner skal kunne arbejde med læreplanstemaets særlige fokus på børnenes for-

ståelse af sammenhænge i naturen og deres omverden. 

I uddannelsen vil medarbejderen opnå skærpede kompetencer i forhold til at tænke 

læringsmiljøer ind, der inddrager og hjælper børnene til at være aktive medskabere 

af egen læring i forhold til naturen.   

Ud over naturbegreber og udeliv, skal børnene som noget nyt understøttes i en 

grundlæggende naturvidenskabelig dannelse gennem sciencetilgangen.   

 

 

4. Læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling.  
• Der ansøges om: Børns personlige udvikling, der har fokus på lære-

planstemaet Alsidig personlig udvikling med en varighed på 2-3 dage.  

Pædagogiske medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagplejen eller daginsti-

tutioner skal kunne arbejde med læreplanstemaets særlige fokus på engagement 

og deltagelse, livsduelighed, vedholdenhed, gåpåmod, trivsel, lærings- og udvik-

lingsbehov.  

For at kunne arbejde bevidst med disse fokus, er det nødvendigt at den pædagogi-

ske medarbejder har en grundlæggende forståelse for børns udviklingsforløb 0-5 

år.  Der foreslås derfor at der udvikles et modul 1, hvor den basale viden om børns 
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udvikling sættes i relation til forståelse for det enkelte barn og gruppens udviklings-

behov i forhold til kompetencer og oplevelser af verden.   

Derefter arbejdes der på modul 2 med hvordan den pædagogiske medarbejder får 

handlekompetencer til, at folde læreplanstemaet yderligere ud gennem samspil og 

deltagelse i fællesskaber børnene imellem.  

 

Skole - og fritid/SFO-området 
På folkeskoleområdet er der efterhånden sket en lokal forankringen af den under-
støttende undervisning i folkeskolen, som var et af udspillene bag Folkeskolerefor-
men. Den understøttende undervisning har i nogen grad haft betydning for kompe-
tenceudviklingsbehovene for det pædagogiske personale, og hermed også AMU-
målgruppen, især i forhold til trivselsfremme, overgange, særlige indsatser og for-
ældresamarbejde, hvor der er udviklet nye AMU-tilbud.    
 

Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan efterspørges kompetencer, der 

både involverer medarbejdergrupper indenfor dagtilbuds- skole og fritidsområdet, 

Især kravet om særlige læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod skolestart er 

nyt og vil fordre øgede kompetencer hos medarbejdergrupperne.      

 

• Der søges om: Tværfagligt samarbejde om den gode overgang for bar-

net og dets forældre 

 

Betydningen af et sammenhængende børneliv med bedre overgange mellem ek-

sempelvis hjem og dagtilbud, samt dagtilbud og skole, stiller krav til den pædagogi-

ske medarbejdergruppe om at kunne arbejde med målrettede forløb frem mod en 

skolestart, men også nye krav om læringsfokus i SFO/fritidstilbud. 

Det stiller krav til nye samarbejdsrelationer, samt at kunne beskrive formål, be-

grunde handlinger og se sig selv i relation til andre.  

Uddannelsen ses som en vigtig uddannelse i et samlet udbud af nye AMU-uddan-

nelser målrettet dagtilbuds – og skole/fritidsområdet, som led i den reviderede læ-

replan.  

 

 

ANALYSE 2019 

Der ønskes puljemidler til et udviklingsarbejde indenfor dagtilbudsområdet:  

Analyse 2019 - Afprøvning af delmålsmodeller i planlagte kompetenceudvik-
lingsforløb på dagtilbudsområdet. 

 

UUPÆD igangsatte i 2018 en evaluering af målenes opbygning og indbyrdes sam-

menhæng i forhold til AMU-uddannelserne i FKB 2629 Arbejdet med børn og unge. 

Evalueringen skal ses som et kvalitetstjek, der både sikrer faglighed og gennemgå-

ende principper for forenklede målformuleringer, der medvirker til, at øge brugen af 

uddannelser i sammensatte kompetenceudviklingsforløb.  

 

80 procent af uddannelsesaktiviteterne på EPOS’ område foregår i lokalt tilrette-

lagte, sammensatte kompetenceudviklingsforløb.  I forlængelse af evaluering 2018 



        

10 
 

vil det derfor være en fordel, at arbejde videre med en gennemgående overvejelse 

om, at muligheden for også at kunne anvende delmål, vil forbedre anvendelsen af 

uddannelsernes tilrettelæggelse og sammenhænge.  

 

Med afsæt i trepartsaftalen og udmeldingen af temaer for ULL-puljen ønsker EPOS 

at overveje det samlede uddannelsesudbud i forhold til mulige opdelinger af AMU-

uddannelser i delmål, hvor det kan give mening.  

 

Formålet med udviklingsarbejdet vil være, at få afdækket behov og konsekvenser 

ved at anvende delmålsmodeller inden for EPOS’ uddannelsesudbud.  

Antagelsen er, at brugen af delmål kan skabe mere målrettede og meningsfulde 

kompetenceudviklingsforløb, der tilrettelægges i forhold til den enkelte medarbej-

ders – og gruppen af medarbejderes samlede kompetenceprofil. Samtidig vil bru-

gen af delmål kunne reducere ulemper som overlab af kompetencemål og dermed 

længden af det samlede kompetenceudviklingsforløb.  

Målet er, at udviklingsarbejdet kan  

• be- eller afkræfte relevante uddannelsesområder, hvor det kan give mening 

at arbejde med delmål   

• afdække fordele og ulemper ved forskellige måder (1-2 modeller) at an-

vende delmål på inden for det pædagogiske område.  

• opstille principper og anbefalinger for, på hvilken måde EPOS skal forholde 

sig til eventuelt senere implementering af delmål.  

Der vil blive inddraget erfaringer med blandt andet tidligere friinstitutionsordninger, 

som der er indmeldt gode erfaringer med flere steder i landet. Her har der været 

mulighed for at tilrettelægge målrettede kompetenceudviklingsforløb sammensat af 

uddannelsesmål fra en række AMU-mål.   

 

Familieplejere 
Brugen af familieplejere er voksende i kommunerne. Der er samtidig en udvikling i 
gang, hvor der vil ske skærpede tilsyn og stilles ændrede krav til godkendelse.  
 
Børne- og socialministeriet planlægger en større lovændring i slutningen af 2018. 
Herunder stilles der nye krav til et nationalt obligatorisk grundkursus.  
 
På trods af et stigende brug af AMU-basisuddannelserne de seneste år, vil der der-
for ske ændringer på dette område. Det må forventes at de fleste kommuner afven-
ter dette nye koncept og der sker en nedgang på disse uddannelser.  
Der vil fortsat kunne udbydes AMU-uddannelse til netværksplejefamilier, ligesom 
der fortsat forventes brug af de faglige fagspecifikke og pædagogisk rettede uddan-
nelser, der retter sig mod særlige behov i målgruppen. Det er fx uddannelser i pæ-
dagogiske metoder, men også de to uddannelser der er under udvikling, der dels 
handler om retslige rammers betydning for plejefamilien og børn og unge med 
angst.     
 
Der er endvidere udviklet en AMU-uddannelse til familieplejere, der har en særlig 
opgave i forbindelse med anbringelse af børn med anden etnisk baggrund. Der ses 
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en tendens til at kommunerne vælger familieplejen som tilbud, fremfor tidligere løs-
ninger i form af døgninstitutionspladser til både ledsagede og uledsagede børn og 
unge.  
  
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 

Handicapområdet har siden gennemførelsen af kommunalreformen i 2007 været 
præget af ændringer i tilbudsstruktur, organisering og arbejdsgange. Der er desu-
den de seneste år kommet øget fokus på dokumentation og effektmåling, herunder 
arbejdet med kvalitetsstandarder, handleplaner og pædagogiske planer. Samtidig 
præges tilgangen til arbejdet inden for jobområdet af tankegange omkring medbor-
gerskab og inklusion. 
 
De mange omstruktureringer har nogle steder betydet en vis tilbageholdenhed i for-
hold til kompetenceudvikling, som også har kunnet mærkes for AMU-målgruppen.  
 
Der er sket en hjemførelse af borgere med store specialbehov til kommunerne, 
hvilket stiller store krav til medarbejdergruppen.  
 
Der forekommer ikke strategisk kompetenceudviklingstiltag for større grupper af 
medarbejdere; der er mere tradition for, at man selv henter mindre uddannelsestil-
bud ind. Samtidig indmeldes at der er behov for nye muligheder for fleksibilitet i af-
holdelsen af AMU, fordi det er vanskeligt at afgive medarbejdere til uddannelse i 
længere forløb.  
 
EPOS seneste analyser viser, at de væsentlige overordnede bevægelser i jobfunk-
tion og kompetencebehov peger på, at voksenhandicapområdet ændrer sig fra at 
have fokus på vedligeholdende, kompenserende og stabiliserende indsatser til i sti-
gende grad at understøtte udvikling og rehabilitering for det enkelte menneske med 
handicap ud fra en ressourceorienteret tilgang. Der vil fremover være behov for 
indsatser der har fokus på trivsel, udvikling, læring, relationsdannelse og deltagelse 
i fællesskaber. 
 
Som et element af fællesskaber anses også tættere samarbejde med familie og på-
rørende.  
 
Relationsarbejdet og inddragelse af familie og pårørende efterspørges således i 
højere grad som en bevidst faglig kompetence, i det social – og specialpædagogi-
ske arbejde. Årsagen er, at kompleksiteten af udfordringer og støttebehov, hos 
gruppen af børn, unge eller voksne, med fx udviklings- og adfærdsforstyrrelser, 
samt sværere udviklingsforstyrrelser som autismespektertilstande mfl., er stigende.  
 

Denne øgede kompleksitet stiller øgede krav til en systematisk koordinering med 

samarbejdspartnere og her en endnu større vægtning af inddragelse af familie 

og/eller pårørende.   

 
Der ansøges om udviklingsmidler til to uddannelser: 

 

• Ressourcefokuserede indsatser i pædagogisk arbejde 

Der er et behov for, at AMU-medarbejdergruppen på det specialiserede socialom-
råde bliver bevidst om, at arbejde ud fra en socialpædagogisk forståelsesramme, 
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der bygger på ressourcefokuserede sociale og pædagogiske indsatser. En ressour-
ceorienteret tilgang vil vægte et anerkendende og ressourcefokuseret syn og desu-
den sætte fokus på egen og andres tænkning for at skabe forandring og udvikling.  
 
Medarbejderen vil få konkrete redskaber og metoder der tager udgangspunkt i en 
ressourceorienteret indsats og fokuserer på de udviklings- og læringsmuligheder 
barnet/den unge eller voksne har. Hermed kan medarbejderen anvende de rele-
vante kompenserende strategier som er nødvendige for, at barnet/den unge, den 
voksnes trivsel kan virkeliggøres.  
 
Med dette understøttes krav til medarbejderens overvejelser og handlekompeten-
cer i den pædagogiske hverdagspraksis, samt et afsæt for en mere kritisk forstå-
else bag de mange indsatser og metoder, der anvendes på det pædagogiske om-
råde.  

 

• Inddragelse af familie og pårørende i det social -og specialpædagogi-
ske arbejde  

Familien og/eller de pårørendes viden, erfaringer og støtte er, sammen med de 
fagprofessionelles viden, værdifuld i arbejdet med kerneopgaven. Derfor er det vig-
tigt at der arbejdes systematisk med pårørendeinddragelse så de pårørende kan 
inddrages aktivt og så tidligt som muligt i det sociale -og specialpædagogiske ar-
bejde.   
 
At arbejde professionelt med en inddragende dimension, med blik for den enkelte 
(barn/unge/voksne) og dennes ressourcer (familie – og/eller pårørende), har stor 
betydning for oplevelsen af medbestemmelse og indflydelse på, at definere pro-
blemstillingen, træffe valg af mulige indsatser og involvere og medinddrage de ’om-
kringliggende ressourcer’ på den mest hensigtsmæssige og respektfulde måde.  

 
Deltageren vil få viden om og kunne, gennem konkrete metoder, arbejde med for-
skellige former for familie/pårørendeinddragelse, herunder fokus på deres viden, 
oplevelser og erfaringer til gavn for den enkelte.    
 
Ligeledes vil deltageren arbejde med egen professionelle rolle i forhold til dette 
særlige felt i det pædagogiske arbejde.  
 
 
EPOS har gennem de seneste analyser af delarbejdsmarkederne på det pædago-
giske område konstateret, at der er flere mindre målgrupper, samt at antallet af 
medarbejdere på de enkelte institutioner er mindre end fx på social- og sundheds-
området. Der er derfor tegn på, at muligheden for en mere fleksibel tilrettelæggelse 
af uddannelserne, fx med inddragelse af fjernundervisning og digitale undervis-
ningsobjekter, vil medføre at en større del af målgruppen kan anvende AMU i for-
bindelse med kompetenceudvikling. 
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Social- og sundhedsområdet 
 
På social- og sundhedsområdet gør en række overordnede tendenser sig gæl-
dende.  

Trepartsforhandlingerne har peget på, at der er behov for at udvikle uddannelses-
forløb for social- og sundhedshjælpere, der ønsker at tage en EUD-uddannelse til 
social- og sundhedsassistent, samt at der er behov for at udvikle uddannelsesfor-
løb for ufaglærte medarbejdere, der ønsker at tage en EUD-uddannelse til social- 
og sundhedshjælper.  EPOS følger parternes udmøntning tæt.    
 
Den nye kvalitetsdagsorden, som den fremgår af ”Nationale mål for sundhedsvæ-
senet” (KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet, 2016), er en ny 
tilgang til at arbejde med kvalitet, der bl.a. sætter fokus på udvikling af forbedrings-
kultur og innovation. Udvalget vil fremadrettet have fokus på at følge, hvad det vil 
føre til af ændringer i kompetencebehovene. Det aktuelle politiske fokus på at ind-
drage borgerens perspektiv på kvalitet i omsorg og pleje, kræver eksempelvis kom-
petencer inden for brugerinddragelse. Der er derfor behov for en ny uddannelse: 
 

• Medvirken til bruger- og pårørende inddragelse  
Der er ny tænkning inden for brugerinddragelse som har både organisato-
risk og individuel betydning. En uddannelse kan understøtte kommunale og 
regionale indsatser og kan understøtte frontpersonalet i at arbejde borger-
inddragende.  

 
Der er fortsat fokus på de nye metoder til at arbejde med forebyggelse, sundhed og 
rehabilitering. Paradigmeskiftet har præget udviklingen, og det viser sig fx i form af 
et skifte i de værdier og tilgange, der arbejdes efter, og det viser sig i form af nye 
mål og vurderingskriterier for de ydelser, der leveres. Udviklingen fortsætter, og ak-
tuelt er der et øget fokus på medborgerskab (selvbestemmelse, medbestemmelse 
og indflydelse) og på samskabelse (inddragelse af civilsamfundet i skabelsen af 
velfærd). Det fordrer medarbejdere, der kan samarbejde med borgere med meget 
forskellige og skiftende ressourcer, behov og ønsker, og som kan samarbejde med 
borgerens pårørende, netværk og civilsamfund.  Der er derfor særligt behov for nye 
kompetencer inden for samarbejde og relation, og inden for fagprofessionel kom-
munikation og refleksion i praksis. Dette understøtter målgruppen i at håndtere de 
mange komplekse udfordringer, som præger omsorgsarbejdet. Der er derfor behov 
for to nye uddannelser: 
 

• Samspil og relation i omsorgsarbejdet  
Der er behov for en uddannelse inden for temaet relation og samarbejde 
mellem sosu-personale og borger/pårørende, der understøtter paradigme-
udviklingen i Det nære sundhedsvæsen. Omsorgsgiver stilles i dag over for 
mange komplekse udfordringer og der er krav som fx ligeværdighed, res-
sourceorienteret tilgang, rumme mange forskellige typer af borgere m.m.    

 

• Fagprofessionel kommunikation og refleksion i praksis 
Fagprofessionel kommunikation og refleksion er helt afgørende i forhold til 
at sikre kvalitet af samspillet mellem AMU-målgruppe og borger, og derved 
sikre såvel fagprofessionel som borgeroplevet kvalitet samt understøtte 
kvalitetsdagsorden i det nære sundhedsvæsen.   
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Der er både i regioner og kommuner stort fokus på udviklingen af det nære sund-
hedsvæsen og de initiativer, der oprettes i overgangen mellem regionerne og kom-
munerne. Regionerne udvikler nye tilbud, hvor behandlingen flyttes fra sygehusene 
til patienternes nærområde og eventuelt til eget hjem. Dette sker i tæt samarbejde 
med kommunerne. Udviklingen stiller krav til medarbejdernes viden om de regio-
nale og kommunale tilbud samt til evnen til at kunne medvirke ved koordination af 
indsatsen. Udviklingen er dokumenteret i de seneste sundhedspolitiske strategier 
fra KL og Danske Regioner. 
 
De nye behandlingsmuligheder medfører samtidigt, at der er flere pleje- eller be-
handlings- krævende borgere med en eller flere kroniske sygdomme eventuelt i 
kombination med misbrug.  
 
Der er over en længere periode sket en betydelig opbygning af det nære sund-
hedsvæsen. En status fra KL 2014 viser, at implementeringen nu er forholdsvis ud-
bredt. Kommunerne har opbygget en vifte af tilbud med markant fokus på tidlig op-
sporing og rehabilitering, samt en bred pallette af sundhedsfaglige indsatser, pati-
entrettede forebyggelsestilbud m.m.  
 
Omlægningen i tilgang og organisering inden for hjemmeplejen har et betydeligt fo-
kus på hverdagsrehabilitering. Det stiller krav til social- og sundhedshjælpernes 
kompetencer og særligt til kompetencer inden for det at støtte borgeren i at kunne 
mestre eget liv, med udgangspunkt i borgernes ressourcer, livskvalitet og aktive 
deltagelse. Social- og sundhedsassistenterne medvirker ligeledes i en række af 
disse funktioner i det nære sundhedsvæsen.  

Der er desuden fokus på anvendelsen af telesundhed og anvendelse af teknologi i 
øvrigt, fx til monitorering. Denne udvikling fører til nye kompetencebehov hos mål-
gruppen. Målgruppen skal i højere grad kunne vurdere borgerens behov for vel-
færdsteknologi og kunne relatere det til borgerens funktionsniveau og mestrings-
evne ud fra en rehabiliterende tilgang. Der er derfor behov for følgende uddannel-
ser: 
 

• Social- og sundhedshjælperen som velfærdsteknologisk ressource-
person 
Der er behov for yderligere en uddannelse inden for velfærdsteknologi mål-
rettet social- og sundhedshjælperne, der klæder dem på til at arbejde mere 
på tværs i deres organisation, og til at fungere som ressource person på det 
velfærdsteknologiske felt. Uddannelsen er for de hjælpere, der i forvejen 
har kompetencer svarende til de nuværende AMU-mål på området. Vel-
færdsteknologiske løsninger er et vækstområde, og det er et område, der er 
tæt knyttet til hjælpernes rolle.  

 
EPOS’ analyse af AMU-uddannelser i sammensatte forløb, (KORA 2015), peger i 
retning af, at der er behov for generel opkvalificering af social- og sundhedshjæl-
perne i kommunerne, og der et område EPOS har opmærksomhed på fortløbende.  
 
Der stilles øgede krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til brugen af meto-
der og redskaber blandt andet til brug for sundhedsfaglige vurderinger. Der blev 
oprette to uddannelser pr. 1. januar 2017 til henholdsvis social- og sundhedshjæl-
per og social- og sundhedsassistent. Her er kompetencer for hjælperne i forhold til 
fx den praktiske hjælp til borgerne i forhold til ”det digitaliserede Danmark” trukket 
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frem, og for assistenterne er er kompetencer i forhold til den sygeplejefaglige me-
tode opprioriteret. De afledte konsekvenser af ændringerne på eud-området vil ud-
valget være opmærksom på i den kommende periode.  

I takt med at kommunernes opgave har udviklet sig til at være et egentligt sund-
hedsvæsen, der omfatter både forebyggelse, rehabilitering, behandling og pleje, er 
der sket en ændring i sammensætningen af medarbejdernes fagprofessionelle bag-
grund mod flere sygeplejersker, flere   assistenter og færre hjælpere. Det ses som 
et udtryk for et øget kompetencebehov i kommunerne.  
Der er dog fortsat en stor andel hjælpere ansat i særligt hjemmeplejen og på pleje-
centre, og de må formodes at have behov for et løft i kompetencer i forlængelse af 
den generelle udvikling i det nære sundhedsvæsens mange nyere sygepleje- og 
sundhedsopgaver. 

EPOS har derfor behov for viden om, hvordan hjælperne bruges på jobområdet, 
hvad de har af jobfunktioner og opgaver, hvilke kompetencer der er behov for, her-
under om de har evt. særlige områder der kræver kompetenceløft.   

• Analyse – Social- og sundhedshjælpernes jobfunktion og opgaveud-
vikling i Det Nære Sundhedsvæsen – analyse af kompetencekrav i
hjemmeplejen og på plejecentre

Samtidig betyder udviklingen af det nære sundhedsvæsen ændringer af jobfunktio-
nerne på det regionale sygehusområde samt i psykiatrien og på handicapområdet. 
Organiseringen af opgaveløsningen forandrer sig, og bemanding og tværfagligt 
samspil udvikler sig. Det stiller fx krav til tværfaglige kompetencer hos medarbej-
derne.  

På det somatiske område (kommunalt og regionalt) sker der en specialisering mel-
lem sygehusene og internt mellem afdelingerne på sygehusene. EPOS analyse af 
det somatiske område peger på, at EPOS’ målgruppe vil komme til at varetage den 
patientnære pleje inden for bestemte områder. En del af EPOS’ målgruppe vareta-
ger funktioner som nøglemedarbejder. Denne gruppe har desuden brug for specia-
liserede kompetencer i forhold til deres nøgleområder. Det kan eksempelvis være 
en specialisering rettet mod ambulatorierne.  

Gruppen af mere syge borgere på de midlertidige akutpladser og på plejecentre og 
i hjemmeplejen i kommunerne stiller øgede krav til de sygeplejefaglige kompeten-
cer, både de generelle kompetencer og de specialiserede færdigheder.  

EPOS analyse at Social- og sundhedsassistenternes jobfunktion og opgaveudvik-
ling i forhold til den ældre medicinske patient på akutfunktioner og i hjemmeplejen 
forventes at afdække hvilke kompetencer der nærmere er behov for.  

EPOS anslår at der er behov for 3 uddannelser som opfølgning på analysen. 

• Uddannelser til assistenternes arbejde med Den ældre medicinske pa-
tient i hjemmesygeplejen og på akutområdet – 3 uddannelser
Analysen sætter fokus på social- og sundhedsassistenternes kompetence-
behov i forhold til de ældre medicinske patienter og vil dokumentere beho-
vet for kompetencer i såvel hjemmesygeplejen som på de nye akutfunktio-
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ner. Der forventes ændrede jobfunktioner og opgaveportefølje i hjemmesy-
geplejen / hjemmeplejen, bl.a. som følge af rekrutteringssituationen, og 
akut- området har ikke tidligere været analyseret.   
Udvalget har set foranalysen, og resultaterne forventes ultimo november. 
Sekretariatet vil indsende arbejdstitler, når resultaterne er vurderet af udval-
get. Der ansøges om midler til udvikling af tre uddannelser med tilhørende 
materiale samt prøver. 
 

Derudover er der indmeldt og dokumenteret behov for udvikling af en uddannelse 
 

• Observation, reaktion og dokumentation omkring den akut syge pati-
ent på somatisk sygehus  
På somatisk sygehus ses en udvikling, hvor stadig mere komplekse patien-
ter kommer igennem behandling på stadig kortere tid. Konteksten præges 
af tidspres, handletvang og tværfagligt arbejde, og der stilles krav til assi-
stenten om overblik over patientens helbredstilstand og om at kunne indgå i 
et fagligt og tværfagligt samarbejde.  
 

Udviklingen på det psykiatriske område er fortsat præget af ændringer i organise-
ring og en øget specialisering i den regionale psykiatri samt et øget fokus på reco-
very-tankegangen. Der er i de seneste år kommet øget fokus på en helhedsoriente-
ret og individuel tilgang med borgeren i centrum, på sammenhængende forløb, og 
på et udvidet samarbejde med pårørende, netværk og kommunale indsatser. 
EPOS’ analyse af den regionale psykiatri (2016) viser, at den nationale indsat for 
nedbringelse af tvang sætter fokus på en ny tilgang til mødet med borgerne samt 
stiller krav til nye metoder, herunder fx deeskalerende metoder.    
 
 
Socialpsykiatrien og demensområdet udgør store specialområder på det kommu-
nale område.  
 
KL’s udspil ”Fælles om fremtidens socialpolitik” 2017 formulerer visionerne for 
fremtidens socialpolitik og indeholder en række handlingsanvisende anbefalinger til 
fremtidens socialpolitik i kommunerne.  
 
Der er fokus på den rehabiliterende, tidlige og forebyggende indsats, der er fokus 
på nye og tværgående indsatser, eksempelvis jobskabelse, og der er fokus på at 
støtte borgeren med udgangspunkt i borgerens ressourcer og netværk. Kompleksi-
teten i borgerens situation kan være stor, eksempelvis er dobbeltdiagnoser almin-
deligt forekommende. Livsstilssygdomme og borgere med sindslidelser, misbrugs- 
og/eller sociale problemer medfører, at medarbejderne skal have kompetencer til at 
samarbejde med og støtte udsatte borgere med komplekse problemer.  
 
Særligt er der fokus på at implementere nye tilbudsformer og nye metoder og be-
handlinger i arbejdet med den sindslidende borger. Eksempelvis stilles der krav om 
dokumenterede socialpædagogiske metoder.  
 
At der er opmærksomhed på området ses også af, at Sundhedsstyrelsen har 
iværksat tilsyn med området, ligesom der arbejdes på at implementere regler for de 
sundhedsmæssige krav på området. Der er øget fokus på kvalitet, dokumentation, 
og patientsikkerhed m.v.  
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Livsstilssygdomme og borgere med sindslidelser, misbrugs- og/eller sociale proble-
mer medfører endvidere, at medarbejderne skal have kompetencer til at samar-
bejde med og støtte udsatte borger. 
 
Sundhedspolitisk er der sat fokus på indsatsen for borgere med en demenslidelse. 
Kommunerne udbygger specialområdet indenfor demens, og der er bl.a. fokus på 
samarbejdet med borgerne.  
 
Revision af FKB 2222 
Samlet set har jobområdet på det kommunale felt udviklet sig betydeligt siden 2007 
da FKB 2222: ”Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi” sidst blev 
ajourført.  
 
Der ses et ændret demografisk billede på arbejdsmarkedet i dag, herunder er de-
mens centralt. Der er sket et skifte i synet på borgeren, og opgaveløsningen har 
ændret sig fra at være ”at gøre” til at være ”at støtte i at gøre”. Sundhedsvæsenet 
har ændret opbygning, og der er nu fokus på udlagte patienter, accelererede pati-
entforløb og mere kompleks sygepleje, ligesom der er sket en betydelig teknologi-
udvikling, fx inden for velfærdsteknologi og dokumentationssystemer.  
 
I dag har social- og sundhedshjælper og –assistent forskellige jobprofiler, ligesom 
der i dag eksisterer to forskellige EUD-grunduddannelser. Der er en større grad af 
differentiering af arbejdsopgaverne mellem medarbejdergrupperne, og for begge 
grupper er der sket et løft i kompetenceniveau.   
 
Det har betydning for de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, og 
EPOS ønsker derfor at ajourføre FKB 2222.    
 

• Ajourføring af FKB 2222: ”Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommu-
nalt regi.”  
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Hospitalstekniskassistent-området 
 
Hospitalsteknisk assistentuddannelsen består af to meget forskellige specialer, 
hhv. audiologiassistent (audio) og neurofysiologiassistent (neuro). Udviklingsten-
denserne er kun sammenlignelige på det helt overordnede niveau, hvorfor besva-
relserne nedenfor vil være opdelte. 
 
Virksomhedernes udvikling. 
Audiologiområdet:  Der findes ca. 55 offentlige høreklinikker (sygehuse eller klinik-
ker med en regionsaftale) i Danmark. Antallet af private klinikker er voksende, såle-
des er der i dag er godt 300 godkendte private klinikker mod ca. 200 klinikker i 
2011. (Kilde: Sundheds- og ældreministeriet: Evaluering af høreapparatsområdet, 
og Delta.dk). Af det samlede antal klinikker er ca. 50 lokale klinikker godkendt til at 
oplære elever.  
 
Offentlige klinikker på hospitalerne er store med en bred vifte af medarbejdere, her-
under audiologiassistenter, tale-hørepædagoger, ørepropteknikere, teknisk audio-
loger, ørelæger mv. Disse klinikker har stor erfaring med uddannelse af audiologi-
assistenter. 
 
Private virksomheder og offentlige klinikker med en regionsaftale er meget små 
virksomheder, typisk 1 – 3 medarbejdere. Der er dog en tydelig tendens til, at virk-
somhederne organiseres i få store hovedorganisationer med mange små lokale af-
delinger. Antallet af lokale klinikker er stigende. 
 
De private virksomheder løfter bredt set elevuddannelsen tilfredsstillende, men 
mange har så lav aktivitet, at de ikke har basis for at indgå en uddannelsesaftale. 
 
Neurofysiologiområdet: Struktur- og opgavereformen samt ændrede prioriteringer i 
regionerne har medført en centralisering af neurofysiologiske klinikker og en mere 
målrettet forskningsindsats. Der findes nu ca. 12 neurofysiologiske afdelinger/hos-
pitaler i Danmark og de er alle godkendt til at oplære neurofysiologiassistenter.  
 
Begge specialer udfører opgaver ved hjælp af dyrt og højt udviklet teknologisk ud-
styr. Udstyret forældes hurtigt, hvorfor eleverne skal udvikle forståelse for teknolo-
giske hjælpemidlers generelle opbygning og struktur, så de kan sætte sig ind i 
hvordan forskelligt udstyr anvendes. 
 
Audiologisk område:  
Generelt er befolkningens efterspørgsel efter hjælp ved hørenedsættelse stigende, 
hvorfor jobområdet er voksende.  
 
Audiologiassistenterne skal på avanceret niveau kunne gennemføre forskellige un-
dersøgelse af høreproblemer ved hjælp af moderne teknologisk udstyr og kunne 
bistå borgeren i at vælge den rigtige løsning til at afhjælpe problemerne. 
 
Neurofysiologisk område:   
Neurofysiologiassistenter beskæftiger sig med nervesystemets fysiologi og gør 
brug af forskellige elektriske målemetoder til at afklare og diagnosticere sygdomme 
eller skader i nerver, muskler, rygmarv eller hjerne. 
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Der stilles krav til neurofysiologiassistenterne om på et selvstændigt niveau at 
kunne bistå med avancerede teknologiske undersøgelser og foretage registreringer 
til brug i såvel behandlingen som i forskningen. 
 
Analysebehov 
FUHA har udviklet en række korte AMU-uddannelser til målgrupperne, og der har i 
forhold til målgruppens størrelse været en pæn aktivitet. Målgrupperne efterspørger 
nu flere tilbud, idet der sker en hurtig og meget avanceret teknologiudvikling på 
begge i forvejen højt specialiserede områder.  
 
Efteruddannelsesudvalget har behov for en større indsigt i og en mere systematisk 
overblik over, hvordan jobområderne udvikler sig, og hvordan jobprofilerne svarer 
til kompetencekravene.  
 
Efteruddannelsesudvalget ønsker derfor at igangsætte en analyse af kompetence-
kravene til neurofysiologiassistenter på det offentlige område og til audiologiassi-
stenter på både det offentlige og det private område. 
 
Formålet med en mere systematisk analyse af jobområdet og udviklingen i kompe-
tencekravene er, at udvalget kan prioritere og kvalificere udvikling af nye AMU-ud-
dannelser til området på et fagligt grundlag. 
 
EPOS ansøger derfor om bevilling af en analyse på det hospitalstekniske område: 
 

• Jobfunktioner og opgaveudvikling for hospitalstekniske assistenter 

 
Analyse af nuværende og fremtidige kompetencekrav til neurofysiologiassi-
stenter på det offentlige område og til audiologiassistenter på både det of-
fentlige og det private område 

 
 
 
Behovsredegørelse:  
 
Det er EPOS’ forventning, at efterspørgslen efter de udviklede AMU-uddannelser 
vil være faldende, tenderende til at ophøre, idet størsteparten af den potentielle 
målgruppe vurderes at have deltaget på uddannelserne i løbet af 2019-20.  
 
Der har i alt deltaget 297 kursister på uddannelserne, hvilket udvalget betragter 
som tilfredsstillende.  
 
Der forventes ca. 25 deltagere på uddannelserne i det kommende år. 
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Praktikvejleder – uddannelser 

I forhold til uddannelsen af praktikvejledere har EPOS et udbud af flere AMU-for-

løb, som er målrettet praktikvejlederfunktionen. EPOS’ praktikvejlederuddannelse 

dækker både det pædagogiske område samt social- og sundhedsområdet. 

EPOS har udviklet en model for praktikvejlederuddannelsen, hvor det er muligt for 

praktikvejlederen løbende at vedligeholde og ajourføre sine vejlederkompetencer 

gennem overbygnings-, ajourførings- og suppleringsuddannelser. 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er revideret i 2017. Der er med revisio-

nen blandt andet fremkommet en skærpet faglig profil i forhold til at kunne indgå i 

tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, herunder patientsikkerhed ved 

sektorovergange.  

Derfor er der affødt nye kompetencebehov i forhold til praktikvejlederrollen, som i 

stigende grad skal kunne facilitere elevens indtræden i et praksisfællesskab, som 

er tværprofessionelt og tværsektorielt. 

Der er derfor behov for nedenstående uddannelse: 

• Praktikvejlederen som facilitator af tværprofessionelle læreprocesser 

Overbygningsmodul/suppleringsmodul målrettet praktikvejledere for social- og 

sundhedsassistentelever. 

Varighed: 3 dage 

Praktikvejlederen skal opnå handlekompetencer til at kunne:  
• etablere tværprofessionelle læresituationer 
• støtte elever i, at få øje på egen andel og ansvar i det tværprofessionelle 

samarbejde 
• højne elevens refleksionsniveau og indsats i det tværprofessionelle samar-

bejde 
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Behov for udvikling af læreruddannelse, arbejdsmarkedsuddannelser 
og undervisningsmaterialer 
 
Læreruddannelse 
De fleste af EPOS jobområder er under hastig udvikling. Det har betydning for ud-
dannelsesudbuddet, men stiller desuden store krav til underviserne, som løbende 
skal holdes ajour på den faglige udvikling inden for områderne - og herunder for-
holde sig til deres egen rolle som undervisere. 
 
EPOS ansøger derfor om udviklingsmidler til afholdelse af faglæreruddannelser 
målrettet hhv. det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. 
 
Der ansøges om midler til et lærerseminar målrettet det pædagogiske område in-
den for temaet: ”Udviklingstendenser inden for det pædagogiske område som følge 
af nye organiseringsformer og nye kompetencekrav.” 
 
Der ansøges om midler til et lærerseminar målrettet social- og sundhedsområdet 
inden for temaet: ”Udviklingstendenser inden for social- og sundhedsområdet som 
følge af nye organiseringsformer og nye kompetencekrav”. 
 
EPOS gennemfører læreruddannelsen over to dage i august. Ved den konkrete 
planlægning bliver indholdet prioriteret i forhold til, hvor der især er behov for kom-
petenceudvikling. 
 

 

Behov for udvikling af undervisningsmateriale på EPOS’ område 
 
De store forandringer på EPOS’ område medfører et fortsat behov for inspirations-
materialer, der går i dybden med f.eks. de faglige temaer i uddannelsen, herunder 
anbefalinger til baggrundslitteratur, lovgivning og links, samt giver konkrete bud på 
cases og opgaver til brug i undervisningen for at understøtte en praksisnær under-
visning. 
 
EPOS søger derfor udviklingsmidler til fortsat at kunne udvikle undervisningsmate-
riale til de AMU-uddannelser, der revideres og udvikles af EPOS.  
 
Der vil desuden indgå krav om udvikling af prøver til de mål, der ansødes om ud-
viklingsmidler til. 
 
 

Prioritering 
 
EPOS angiver i samleskemaet prioriteringen af de ansøgte midler til udvikling af 
uddannelser. 
 
Såfremt der bliver behov for yderligere at prioritere blandt de indmeldte udviklings-
behov, ønsker EPOS-udvalget at nedprioritere udviklingen af undervisningsmateri-
ale. EPOS-udvalget vil gerne understrege, at det selvfølgelig vil være beklageligt i 
forhold til kvalitetssikringen af uddannelserne. 
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2. oktober 2018

CSH/HKA 

Fælles arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for 

Industriens Uddannelser  

Den fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse beskriver tendenser, projekter 

og initiativer, som går på tværs af efteruddannelsesudvalgene på industriens 

område, dvs. Industriens Fællesudvalg (IF), Metalindustriens 

Uddannelsesudvalg (MI) samt IF & MI Svejsning og fyringsteknik. Den 

fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og de branchespecifikke 

arbejdsmarkedspolitiske redegørelser supplerer hinanden.  

Den fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse beskriver bl.a. følgende temaer: 

 Den generelle udvikling på industriens område

 Kursusrevisionen i AMU

 Digitalisering

 Hyperfleksibel automation, robotter og 3D print

 Den generelle udvikling på industriens område 1.

Generelt har danske eksportvirksomheder lidt et tab af markedsandele igennem 

2017 og 2018. Dansk vareeksport udvikler sig svagere end eurolandenes 

vareeksport. Kun eksporten af medicin og kemi har haft en fremgang i første 

kvartal af 2018. En del af tilbagegangen i eksporten kan forklares med 

priseffekter som følge af en stærkere krone i forhold til mange udenlandske 

valutaer, men den forklarer ikke hele tilbagegangen. Det vurderes, at der er 

behov for en øget investering i maskiner, robotter og andet udstyr pr. 

medarbejder i den danske industri, da mængden af kapital pr. medarbejder i 

dag ligger under den historiske trend. Dette peger på, at graden af 

automatisering og digitalisering i danske industrivirksomheder må forventes at 

stige i de kommende år1. Endvidere er det observationen, at den stigende 

teknologintensivitet i mange af de brancher, som Industriens Uddannelser 

dækker, stiller større og større krav til både sikkerhed, miljø og tekniske 

færdigheder.  

1
DI Analyse: ”Skuffende eksport tager toppen af væksten”, Maj 2018 

Tilbage til indholdsfortegnelsen
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1.1. Kursusrevisionen i AMU 

En af kerneopgaverne for Industriens Uddannelser er at udvikle 

arbejdsmarkedsuddannelser, som dækker branchens behov samt at 

vedligeholde og målrette de omkring 900 arbejdsmarkedsuddannelser, så de 

modsvarer fremtidens krav.  

 

Regeringen, LO og DA har indgået en trepartsaftale omkring VEU-området. Som 

følge heraf har Industriens Uddannelser i hele 2018 arbejdet meget målrettet 

med revision af AMU-kurser. Kursusrevisionen blev indledt med at analysere 

forskellige karakteristika ved den nuværende AMU-portefølje. Analysen var 

første skridt i revisionen og tog udgangspunkt i at belyse centrale træk og 

udviklingstendenser i porteføljen. Analysen har dannet udgangspunkt for de 

efterfølgende vurderinger af, hvad der skal ske, både med enkelte kurser og 

med porteføljen som helhed. Dette har resulteret i, at en række kurser skal 

revideres, mens andre flyttes i arkiv. Desuden er der kurser, der skal 

nedlægges.  

 

Industriens Uddannelser arbejder dedikeret med revisionsopgaven i tæt samspil 

med aftagere og skoler. Vi ønsker helt i tråd med det overordnede formål med 

revisionen at opnå et mere overskueligt AMU-system gennem færre og bredere 

kurser med forventet større aktivitet. På den måde sikrer vi fortsat udvikling af 

nye samt vedligeholdelse af de eksisterende kompetencer for industriens 

medarbejdere.    

 

Industriens Uddannelser arbejder fortsat på revisionsopgaven, herunder 

udvikling af prøver. I forbindelse hermed har Industriens Uddannelser i de 

seneste måneder igangsat en række tiltag, der understøtter og sikrer udvikling 

af prøver. Tiltagene har både fokus på at sætte ramme og retning for arbejdet 

med prøver fremadrettet og på udviklingen af konkrete prøver på konkrete AMU-

mål. Anvendelse af prøver skal styrke kvaliteten, validiteten og overførbarheden 

i voksen- og efteruddannelsestilbuddene.  

 

Industriens Uddannelser er i forbindelse med det aktuelle revisions- og 

udviklingsarbejde i forhold til AMU-kurserne meget opmærksomme på, 

hvorledes det sikres, at de nuværende AMU-faglærere er klædt på i forhold til at 

løfte opgaven med at undervise og teste i de reviderede AMU-kurser og 

anvendelse af prøver.  
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1.2. Digitalisering 

Undersøgelsen ”Digitalisering i industrien”, som blev gennemført af Industriens 

Uddannelser i 2017, viser, at over halvdelen af de adspurgte 

produktionsvirksomheder har udbredt digitalisering/automatisering i deres 

produktion. I alt 141 produktionsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen.  

 

Det fremgår af samme undersøgelse, at virksomhederne oplever, at udviklingen 

i retning af digitalisering sker gradvist, hvilket stiller krav til den løbende 

kompetenceudvikling af medarbejdere, i takt med at nye, digitale løsninger 

sættes i drift.  

 

Generelt betyder digitaliseringen, at der stilles stigende krav til det 

grundlæggende it-kendskab blandt medarbejdere i alle dele af produktionen. 

Digitaliseringen går også ofte hånd i hånd med ændret organisering og nyt 

indhold i arbejdsfunktioner, øget jobrotation mv. Dette øger generelt kravene til, 

at de faglærte og ufaglærte medarbejdere kan være omstillingsparate, fleksible 

og agile. Størstedelen af de interviewede operatører oplever, at digitalisering og 

automatisering har skabt bedre arbejdsprocesser, bedre fysiske arbejdsforhold 

og bedre muligheder for opkvalificering og udvikling.  

 

I undersøgelsen angiver virksomhederne følgende teknisk-faglige 

kompetencebehov i forhold til arbejdet med digitalisering i produktionen:  

 Dataanvendelse og analyse 

 Digital måleteknik 

 Engelsk 

 Robotkendskab 

 Tegningsforståelse og anvendelse af digitale tegninger 

 Programmeringsforståelse 

 Viden om arbejdet og værdikædeforståelse 

 

Det fremgår af samme analyse, at virksomhederne ser, at digitaliseringen 

skaber øget behov for, at følgende personlige kompetencer er til stede blandt 

medarbejderne i produktionen:  

 Evne til at arbejde struktureret og bevare overblik 

 Selvstændighed og initiativrighed 

 Detaljeorientering 

 Fleksibilitet og omstillingsparathed 

 Samarbejdsorientering, evne til at være holdspiller 
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Konklusionen i rapporten er, at digitalisering er mere end et kursus. Det skal i 

højere grad være en del af mindsettet i alle AMU kurser og forløb. Lige såvel 

som det er vigtigt, at virksomhedens ledelse har fokus på at implementere et 

digitalt mindset og kultur2.  

 

1.3. Hyperfleksibel automation, robotter og 3D print 

Industriens Uddannelser har gennemført en analyse omkring betydningen af 3D 

print og hyperfleksibel automation for IU-målgruppens fremtidige AMU-behov3. 

Analysen viser, at implementeringen af de nye teknologier som knytter sig til 

industri 4.0 går langsommere end antaget og, at der mangler kvalificeret 

arbejdskraft. I analysen fremhæves det, at der bl.a. mangler kvalificeret 

arbejdskraft inden for robotter i geografiske delarbejdsmarkeder som Midt- og 

Vestjylland.  

 

Samlet set viser analysen, at der er løbende behov for en opkvalificering af 

mange af de beskæftigede i fremstillingsindustrien, så de matcher de fremtidige 

kompetencekrav, der udspringer af implementeringen af hyperfleksibel 

automation, robotter og 3D print:  

 Optimering af oppetid på automatiske anlæg 

 Fejlfinding, -retning og –analyse 

 Kalibrering af eksisterende anlæg til ændrede/nye vilkår 

 Mindset og awareness for automatisering 

 Datahåndtering 

 Planlægning 

 Betjening, optimering, modellering og programmering 

 Vidensoverørsel, instruktion og træning 

 Drift og vedligehold af robotter og 3D printere 

 Opbygning og udvikling af nye automatiseringsløsninger 

 

Flere industrivirksomheder er begyndt at bruge kollaborative robotter i 

produktionen. En kollaborativ robot er en robot, der er konstrueret til direkte 

interaktion med et menneske inden for et defineret kollaborativt arbejdsområde. 

 

De kollaborative robotter har gjort det muligt at automatisere nogle opgaver og 

små produktserier, som før blev håndteret manuelt. Men samtidig hermed har 

                                                
2
Industriens Uddannelser (2017): ”Digitalisering i industrien” 

3
 Industriens Uddannelser (2018): Betydning af 3D print og hyperfleksibel automation for 

IU-målgruppens AMU-behov 
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de nye, samarbejdende robotter givet nye opgaver i forhold til 

sikkerhedsarbejdet i de enkelte virksomheder, da kollaborative robotter skal 

tænkes ind i de øvrige sikkerhedsprocedurer. Det er således vigtigt, at 

operatører og teknikere som skal sikre drift og vedligehold af kollaborative 

robotter, har de fornødne kompetencer inden for sikkerhed- og arbejdsmiljø4.  

 

 Analysebehov 2.
Der er i år ikke identificeret behov for at ansøge om analyseprojekter for IF & MI 

Svejsning og fyringsteknik. 

 

 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for IF & MI 3.

Svejsning og fyringsteknik 
 

FKB 2608 Skibsbygningstekniske område 

På det skibsbygningstekniske område har der i 2015, 2016, 2017 og 1. kvartal 

2018 ikke været registreret aktivitet på det ene kernemål, der er på FKB 2608. 

 

Udvalget har derfor udviklet en ny FKB: 2858 Svejsning, skæring og maritim 

produktion i metal. FKB’en ligger til godkendelse i Undervisningsministeriet. 

 

Efteruddannelsesudvalget er i løbende dialog med de danske skibsværfter om 

medarbejdernes kompetencebehov. Her og nu er konklusionen, at branchens 

behov er dækket af nuværende svejsekurser, samt kurser inden for FKB’er, der 

ikke hører hjemme i dette efteruddannelsesudvalgs områder. 

 

Der ansøges derfor ikke om midler til udvikling af specifikke skibstekniske 

kurser.  

 

FKB 2650 Svejsning og termisk skæring i metal 

Som nævnt under det skibsbygningstekniske område, er der udviklet en ny FKB 

indeholdende følgende TAK’er: 

 Produktionsplanlægning, dokumentation og kvalitet 

 Svejsning af metalindustrielle og maritime konstruktioner 

 Maritim fremstillings- og reparationsteknik 

 Termisk skæring i metal 
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Svejseområdet er stærkt styret og påvirket af såvel danske som internationale 

standarder. CE-mærke ordningen er beskrevet i byggevareforordningen. 

Ordningen medfører, at alle virksomheder, der leverer konstruktionselementer 

af stål og aluminium til bygge og anlægsområdet, bliver stillet over for 

omfattende krav om svejsekoordinering, dokumentation og ikke mindst krav om 

certificering af svejsere. Certificeringsordningen og kravet om recertificering gør, 

at der fortsat vil være stor aktivitet på FKB 2650/FKB 2858. Aktiviteten vil 

afhængigt af tidspunktet for recertificeringsbehovet være svingende.  

 

Udviklingen i antallet af kursister og årselever har været faldende de seneste 3 

år. Det ser ud som om denne udvikling er ved at vende. Antallet af kursister i 1. 

kvartal 2018 er steget med 4,5 pct. sammenlignet med 1. kvartal 2017. Der er 

dog fortsat fald i antallet af årselever, men faldet er fra 1. kvartal 2017-18 

markant mindre end 1. kvartal 2016-17. 

 

Udvalget har løbende og tæt dialog med certificeringsudvalget for stålsvejsning 

P16. I den forbindelse følger udvalget nøje udviklingen inden for den del af 

stålindustrien, der leverer byggestål og –komponenter. Her har udvalget fokus 

på de kompetencekrav byggevareforordningen og indførelse af DS/EN 1090 

afføder. Det være sig inden for certificering af svejsere samt inden for området 

for svejsekoordinering.  

 

Udvalget vurderer fortsat, at der skal sættes særlig fokus på automatiske 

svejseprocesser og svejserobotter. Udvalget erfarer generelt, at danske 

virksomheder er i stand til at hjemtage tidligere outsourcede opgaver til 

Danmark og fastholde nuværende produktion i Danmark ved at 

procesautomatisere. Udvalget bemærkede sidste år, at aktiviteten på de 

nuværende AMU kurser om automatiseret svejsning og svejserobotter er stærkt 

begrænsede. Denne tendens har ikke ændret sig siden 2017.  Derimod ses en 

markant aktivitetsstigning på de generelle robotbetjeningskurser, som 

Industriens Fællesudvalg har udviklet. Vurderingen af at kurserne enten ikke 

indeholder de relevante kompetencer eller/og ikke i tilstrækkelig grad udbydes 

gjorde, at efteruddannelsesudvalget iværksatte et analysearbejde: ”Analyse af 

behov for udvikling og udbud af AMU kurser vedrørende betjening af 

svejserobotter”. Analysen overleveres til Efteruddannelsesudvalget den 

25.9.2018. Udvalget har modtaget delafleveringer og har på den baggrund 

erfaret, at industrien i væsentligt højere grad kunne gøre brug af svejserobotter, 

hvis de nødvendige kompetencer var til stede. Samtidig erfarer udvalget, at 
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udbydende skoler for tiden investerer i robotteknologi. Det ser dermed ud som 

om, der både er udækkede behov og udsigt til bedre udbud. På den baggrund 

ansøger udvalget om midler til at udvikle 4 kurser med tilhørende 

undervisningsmaterialer, som analysearbejdet har afdækket, der er behov for. 

 

Udviklingen inden for lasersvejsning og de fordele det giver i kombinationen 

med industrirobotter fortsætter. Udvalget er i forbindelse med Trepart III 

revisionen i gang med at udvikle nyt kursus med delmålsløsning. 

 

Efteruddannelsesudvalgets arbejde i indeværende år er stærkt præget af 

implementeringen af Trepart III. For svejsekurserne betyder det, at der på alle 

kurser foretages indholdsmæssige justeringer, eller redaktionelle ændringer, så 

det bliver nemmere for brugerne at identificere og udvælge netop det kursus, 

der er behov for. 

 

Der ønskes igen i 2019 udviklet en svejsekonference – erfa og ajourføring med 

særlig opmærksomhed rettet på den fortsatte udvikling inden for skolernes 

udbud af kurser inden for automation, robot og laserteknik.  

 

Endvidere ønskes udviklet en arbejdsmiljøkonference. Arbejdstilsynet har fokus 

på skolernes arbejde med at sikre kvalificeret undervisning inden for de 

arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Herudover undervises en del kursister, der er 

opvokset i kulturer, hvor der ikke er samme høje fokus på arbejdsmiljø og 

sikkerhed. Der søges derfor også i 2019 om midler til udvikling af en 

arbejdsmiljøkonference, hvor også undervisning af udenlandsk arbejdskraft 

kommer på dagsordenen. 

 

I forhold til de 2 udmeldte temaer ønskes udviklet 2 faglæreruddannelser. 

På svejseområdet er der grundet certificeringsordningen mange års erfaring med 

prøveafvikling. I forbindelse med prøvekrav på de ikke certifikatbelagte kurser 

udvikles der prøver, der har indhold ud over det rent svejsetekniske. Det drejer 

sig især om kurser, hvor kommunikation og vejledning i forhold til arbejdets 

udførsel er i centrum. Der er derfor behov for en faglæreruddannelse om 

træning og afprøvning af den type af kompetencer. 

 

Det åbne værksted er det bærende element i undervisningen på svejsekurserne. 

Metoden sikrer et bredt løbende udbud og høj fleksibilitet. Skolerne er gode til at 

tilpasse de svejsetekniske kursers varighed til den enkelte kursists behov og 
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kompetencer. Derimod ses der typisk ikke afkortning på de kurser, hvor 

svejsekoordinering og kvalitet er indholdet. Det kan være udtryk for, at 

kursisterne typisk ikke har kompetencer inden for områderne, inden de 

begynder på kurserne. Men det kan også være udtryk for manglende individuel 

afklaring og/eller manglende metoder til at afkorte kurserne for den enkelte 

kursist. Det er derfor oplagt, at der søges om midler til en faglæreruddannelse 

inden for Tema 2, hvor der kan arbejdes med IKV og prøver. 

 

Der forventes en lille aktivitetsstigning på FKB’ens kurser i de kommende år.  

 

FKB 2762 Støberi og metalgenindvindingsindustri 

Efteruddannelsesudvalget for Svejsning og fyringsteknik gennemførte en total 

revision af støberiområdet i 2017. De ønskede brancheuddannelsesmål er 

udviklet og udvikling af undervisningsmaterialer til samtlige nye kurser 

færdiggøres i indeværende år. 

 

I forhold til genindvindingsdelen vurderer Efteruddannelsesudvalget, at der ikke 

er behov for nyudvikling ud over det kursus om metalsortering og –genind-

vinding, der er bevilget udviklingsmidler til i 2018/2019 bevillingen.  

 

Der forventes stigende aktivitet på FKB’ens kurser i de kommende år.  

 

Da branchens behov er dækket af de kurser og undervisningsmaterialer der 

netop er udviklet eller under udvikling, søges der ikke om midler inden for FKB 

2762.  

 

På baggrund af ovenstående tendenser søges der om midler til følgende 

udviklingsopgaver:  

 

AMU mål (4 stk.) 

 Kvalitet og produktivitet ved robotsvejsning 

 Offline programmering af svejserobot  

 Udvikling og optimering af fiksturer til robotsvejsning 

 Svejsning med fleksibel svejserobot 

 

I alt 80.000 kr. 

 

Undervisningsmateriale (4 stk.) 
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 Kvalitet og produktivitet ved robotsvejsning 

 Offline programmering af svejserobot  

 Udvikling og optimering af fiksturer til robotsvejsning 

 Svejsning med fleksibel svejserobot 

 

I alt 120.000 kr. 

 

Faglæreruddannelse (4 stk.) 

 Faglærerkonference under tema 1 

 Faglærerkonference under tema 2  

 Svejsekonference 

 Arbejdsmiljøkonference 

 

I alt 80.000 kr. 

 

Det totale ansøgningsbeløb udgør: 280.000 kr. 
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