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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

 Digitalisering og automatisering

 Digital læring

 Den generelle udvikling på industriens område 

Ifølge de seneste økonomiske prognoser fra både DI og Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd er der udsigt til stigende vækst og beskæftigelse i Danmark i de 

kommende år1.. Den danske eksport udviklede sig i 2016 mere gunstigt end 

forudset, og det er forventningen, at der også i den kommende periode vil være 

en positiv udvikling både i den danske industrieksport og i de danske 

industrivirksomheders investeringer. Forventningen er dog knyttet op på, at det 

private forbrug ikke skuffer, og at væksten og efterspørgslen fra udlandet ikke 

påvirkes negativt af de internationale tendenser mod protektionisme og 

usikkerhed om Kinas fremtidige vækst2.  

 Tendenser og behov i industrien  

Det er forventningen, at den fremtidige vækst i den danske industri vil være 

afhængig af tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. Prognoser viser, at der pt. 

er et underskud af faglært arbejdskraft og tilsvarende et overskud af ufaglært 

1 DI prognose: ”Beskæftigelse sætter ny rekord”, maj 2017 p. 2-4, AE, økonomisk prognose: ”Historisk

vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving” april 2017, p. 1,  
2 DI analyse: ”Verdensøkonomien er i fremgang – men stadig præget af usikkerhed”, p. 7, AE, 

økonomisk prognose: ”Historisk vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving” april 2017, 

p. 7

Tilbage til indholdsfortegnelse

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Prognosen%20maj%202017.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Prognoser/International%20prognose%20maj%202017.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
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arbejdskraft3. Derfor er det til stadighed vigtigt at sikre, at AMU kurserne 

bidrager til, at virksomhedernes aktuelle kompetenceudfordringer kan løses. 

Industriens Uddannelser vurderer, at en central udviklingstendens inden for 

industrien er digitalisering og automation i produktionen samt nye muligheder 

for digital læring. Disse udviklingstendenser vil blive beskrevet i det følgende. 

2.1 Digitalisering og automatisering 

Den tiltagende digitalisering og automatisering blandt danske 

industrivirksomheder skaber et nyt produktionsparadigme, hvor der ud over 

brug af et markant større dataflow end i den traditionelle industri, indgår brug af 

nye, avancerede materialer, mere automatisering, mere brug af robotter samt 

brug af 3D print. Der er flere eksempler på danske produktionsvirksomheder, 

som forsøger sig med at lade den digitale og fysiske verden smelte mere og 

mere sammen i produktionen, f.eks. ved at maskiner og logistikoperationer 

bliver forbundne via digitale netværk. Dette stiller nye kompetencekrav til bl.a. 

medarbejdernes evne til at kunne overskue og overvåge produktionen. 

Industriens Uddannelser følger tæt, hvorledes disse overordnede trends udfolder 

sig i de danske industrivirksomheder og hvilke konsekvenser dette har for 

kompetencebehovene hos virksomhedens ufaglærte og faglærte 

produktionsmedarbejdere.  

Industriens Uddannelser har i løbet af 2016 og 2017 interviewet udvalgte 

virksomheder inden for forskellige brancher, med henblik på at kortlægge, hvilke 

kompetencebehov den øgede digitalisering og automation giver. Et af 

resultaterne af denne analyse er udviklingen af kurset ”intro til digitalisering – 

produktionsmedarbejdere”, som giver produktionsmedarbejdere kompetencer i 

at anvende virksomhedens digitale enheder samt giver dem en grundlæggende 

viden om hvordan produktionsdata bliver opsamlet, lagret og anvendt i en 

industriel produktion. 

Den øgede digitalisering i produktionsvirksomheder forventes at afføde nye 

kompetencebehov i forhold til dels sikker datahåndtering, dels standardisering af 

data. Industriens Uddannelser har stor opmærksomhed på at afklare, i hvilket 

omfang disse kompetencebehov også bliver en del af de faglærte og ufaglærte 

ansattes jobprofiler.  

3 DI prognose: ”Beskæftigelse sætter ny rekord”, maj 2017, p. 4-5, AE, økonomisk prognose: ”Historisk 

vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving” april 2017, p. 2,

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Prognosen%20maj%202017.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
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En del af udviklingen inden den digitale og automatiserede produktion er en 

begyndende brug af simulation i træning af medarbejdere, f.eks. ved brug af 

Augmented Reality eller Virtual Reality teknologi. Industriens Uddannelser følger 

udviklingen tæt med henblik på at sikre de nødvendige efteruddannelsestilbud. 

 

Industriens Uddannelser er ved at færdiggøre en analyse, som skal klarlægge, 

hvordan hyperfleksibel automation og 3D-print i den danske industri vil påvirke 

faglærte og ufaglærtes behov for efteruddannelse fremadrettet. De foreløbige 

resultater fra denne analyse er, at udviklingen i danske industrivirksomheder 

kan give anledning til en højere kompleksitet i fagligheden hos 

produktionsmedarbejderne og dermed give behov for nye specialiserede 

kompetencer hos ufaglærte og faglærte ansatte. Herudover peger analysen på, 

at udviklingen i retningen af en mere digitaliseret og automatiseret produktion 

kan give behov for en bredere procesforståelse hos den enkelte medarbejder 

samt et generelt højere grundniveau af kompetencer.  

 

Industriens Uddannelser forventer, at der som følge af den igangsatte analyse 

vil blive behov for at udvikle flere nye AMU-kurser med tilhørende 

undervisningsmateriale inden for temaer som relaterer sig til den øgede 

digitalisering og automatisering i industrien.  

 

2.2 Digital læring 

Industriens Uddannelser overvåger udviklingen inden for digital læring, da 

udviklingen inden for dette kan have stor relevans for AMU-målgruppen. Der er 

inden for de seneste år opstået nye dynamiske muligheder inden for digital 

læring, hvor det i højere grad end tidligere er muligt at udvikle 

undervisningsmetoder, som er tilpasset forskellige læringsstile og forskellig 

forudgående erfaringer. Endvidere muliggør de nye, digitale læringsmetoder, at 

der kan indrettes en undervisning, som øger kvaliteten på så forskellige 

parametre som graden af kursist-involvering, innovation i undervisningen, 

undervisningens effektivitet samt graden af inspiration, dybde, hurtighed, 

nemhed mm. i undervisningen. Industriens Uddannelser følger udviklingen tæt 

med henblik på at vurdere, hvorvidt der er nye digitale læringsmetoder, som bør 

introduceres til AMU- målgruppen på industriens område.  
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 Analysebehov i regi af Industriens Fællesudvalg  

Industriens Fællesudvalg har på baggrund af de nye opgaver som følge af 

trepartsaftalen identificeret et nyt behov for at ansøge om midler til en 

gennemgang af AMU-porteføljen. I forlængelse heraf har IF valgt at undlade at 

genansøge om midler til en analyse af udviklingstendenser inden for 

sundhedsfremme. Analysen var med i ansøgningen fra 12. oktober 2017. 

Området har stadig høj prioritet og aktualitet i IF’s udviklingsindsats, og den 

aktuelle nedprioritering af analyseprojektet inden for sundhedsfremme skal 

alene ses i lyset af det akutte behov for at prioritere midler til udviklingsopgaver 

som følge af trepartsaftalen. IF vil i første omgang forsøge at arbejde videre 

med sundhedsfremmeområdet på anden vis i eget regi.  

 

IF søger om udviklingsmidler til i alt tre analyser:  

 

3.1. (NY) gennemgang af AMU portefølje i regi af IF med henblik på 

udmøntning af trepartsaftale III 

 

Projektet har til formål at foretage en kursusrevision og gennemgang i løbet af 

2018 af alle IF’s arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag tilknyttet en FKB, med 

henblik på overvejelse om nedlæggelse, fastholdelse eller sammenlægning.  

 

Herudover vil projektet have til formål at revidere IF’s 

arbejdsmarkedsuddannelser, så de fremover kan nedbrydes i delmål. Der vil i 

dette arbejde være fokus på kurser, der har haft en aktivitet på minimum ½ 

årselev i 2016. 

 

IF er ansvarlig for 18 FKB’ere og knap 300 arbejdsmarkedsuddannelser. Vi 

betjener en lang række brancher og forskellige målgrupper, hvoraf nogle må 

betegnes som nicheprægede.  

 

Arbejdet udføres primært af IF-sekretariatet, hvorfor der ansøges om 

dispensation for, at en stor del af midlerne kan anvendes af ansatte i 

sekretariatet.  
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3.2. Analyse af brug af test på kurset ”Pers. sikkerhed ved arbejde 

med epoxy og isocyanater” 

Projektet har til formål at sikre, at indførelse af test på det nye 2 dages Epoxy 

kursus harmonerer med kravet om mere praksisnær undervisning. Kurset er kun 

på 2 dage, og det er derfor af stor betydning, at testningen ikke tager 

unødvendig megen tid fra undervisningen. Samtidig er det af vital betydning for 

sikkerheden for de kursister, der har gennemført kurset, at testen afspejler de 

praktiske kompetencer, der matcher de opgaver, der efterfølgende udføres på 

virksomhederne. Det er et særskilt formål med projektet at fungere som et 

eksemplarisk projekt, som kan indhente ny viden vedr. brugbare metoder til 

læringsintegrerede tests af praktiske handlekompetencer. 

 

Det er IF’s vurdering, at projektets fokus på bl.a. test af praktiske 

handlekompetencer kan skabe væsentlige erfaringer i forhold til udvikling af test 

på IF’s øvrige portefølje af AMU-kurser, hvor der skal udformes test i den 

kommende periode som følge af Trepartsaftale III vedr. VEU. 

 

Der vil i projektet også blive set på, hvordan videoklip og billedmateriale kan 

anvendes optimalt i forhold til test af teoretisk og praktisk viden. Det er 

erfaringen, at netop denne type medier er velegnet i forhold til AMU-

målgruppen, som ofte har bedre forudsætning for en visuel afprøvning end en 

meget teksttung afprøvning. Det er et særskilt formål i projektet at undersøge, 

hvorledes testen kan bidrage til at skabe læringsudbytte for den enkelte kursist. 

Det er også her forventningen, at resultatet af disse undersøgelser vil kunne 

give erfaringer, der kan anvendes i forhold til udvikling af test på IF’s øvrige 

AMU-porteføjle. 

 

Analysen gennemføres i et samarbejde mellem IF sekretariatet og ekstern 

konsulent.  

 

3.3 Analyse af udviklingstendenser inden for vedvarende energi 

Analysen har til formål at kortlægge udviklingstendenser inden for vedvarende 

energi, med betydning for opretholdelse af forsyningssikkerheden, med henblik 

på at revidere eksisterende AMU mål eller nyudvikle AMU mål på el-

forsyningsområdet.  

 

Analysen gennemføres i et samarbejde mellem IF sekretariatet og ekstern 

konsulent.  
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4. Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for Industriens 

Fællesudvalgs brancheområder 

Industriens Fællesudvalg har igennem de seneste år arbejdet målrettet for at 

forbedre udnyttelsesgraden på de årligt bevilligede UUL puljemidler.  

 

Industriens Uddannelser opnåede for bevillingen fra 2015-2016 en 

udnyttelsesgrad på 93%. Den høje udnyttelsesgrad er resultat af en målrettet 

indsats i Industriens Uddannelser for at udvikle de kurser, industriens 

medarbejdere har brug for og gennemføre de analyser, som har været 

efterspurgt blandt udvalgene. Industriens Uddannelser forventer, at 

udnyttelsesgraden også for de aktuelle bevillinger vil blive meget høj, som følge 

af områdets prioritet for alle udvalgene.  

 

4.1 IF’s branchespecifikke arbejdsmarkedspolitiske redegørelser 

FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien 

Udvalget ønsker, at revidere flere kurser så de i højere grad rammer den 

aktuelle udvikling i virksomhedernes behov. Der er identificeret behov for nye 

kompetencer for AMU-målgruppen i forhold til de eksisterende kurser i 

samarbejde og kommunikation samt lean. De ændrede behov skyldes 

virksomhedernes teknologiske udvikling, der stiller nye krav til operatørerne, 

både i forhold til interpersonel adfærd samt i forhold til håndtering af digitale 

processer. 

 

Det ønskes endvidere, at man i sammenhæng med nyudvikling og/eller revision 

af kurser inden for digitalisering og sundhedsområdet tilrettelægger pakkeforløb, 

der kan imødekomme virksomheder og medarbejderes behov.  

 

Udvalget har afsluttet sin analyse vedr. teamstrukturens udvikling i 

industrivirksomheder. Udvalget ønsker på baggrund af analysens konklusioner at 

revidere nogle af de eksisterende mål samt udvikle et nyt AMU-kursus 

’Koordinatorfunktionen i teamet’ med tilhørende undervisningsmateriale. Det 

nye kursus matcher de nye kompetencebehov, der følger af de identificerede 

ændringer i teamstrukturen.  

 

Udvalget har i foråret 2017 igangsat projektet ”Analyse af udviklingsbehov inden 

for digitalisering i industrien og heraf afledte analysebehov”. De foreløbige 

analyseresultater peger på, at virksomhederne efterspørger nye kompetencer 

hos operatørerne som følge af den øgede digitalisering af produktionen. 
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Udvalget forventer på den baggrund, at der bliver behov for at udvikle nye AMU-

kurser i 2018 på baggrund af analysens endelige resultater.  

 

Udvalget vi i 2018 fortsætte sit fokus på at afdække behovet for udvikling af nye 

AMU mål og/eller revision af eksisterende AMU mål, således at de i højere grad 

understøtter medarbejdernes sundhedsfremme, sikkerhed og robusthed i en 

industrikontekst.  

 

 

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

 

På baggrund af ovenstående tendenser søges der om midler til følgende 

udviklingsopgaver:  

 

AMU-kurser (4 stk.) 

 Koordinator-funktionen i teamet 

 Produktionsmedarbejder – fra ansvarshavende til ansvarstagende 

 Revision af ”45364 Etablering af selvstyrende grupper” 

 Revision af ”45369 Videndeling og læring for medarbejdere” 

 

Undervisningsmaterialer (9 stk.) 

 Koordinator-funktionen i teamet 

 Produktionsmedarbejder – fra ansvarshavende til ansvarstagende 

 Sundhed, sikkerhed og robusthed ved industriel produktion (målet 

forventes udviklet i 2018) 

 Revision af uv-materiale til ”45366 Kommunikation i teams 

 Revision af uv-materiale til ”45369 Videndeling og læring for 

medarbejdere” 

 Revision af uv-materiale til ” 44383 Medarbejderen som deltager i 

forandringsprocesser” 

 Revision af uv-materiale til ”44672 Tavlemøder for selvstyrende 

produktionsgrupper” 

 Revision af uv-materiale til ”45622 Medarbejdernes personlige 

ressourcer i jobbet” 

 Revision af uv-materiale ”47085 Lean support i produktionen” 

 

Faglæreruddannelse (3 stk.) 

 Faglæreruddannelse til kurser inden for medarbejderudvikling og 

innovation 
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 Faglæreruddannelse inden for digitalisering og industri 4.0 

 Faglæreruddannelse – webinar om lean, digitalisering, arbejdsmiljø og 

sikkerhed 

 

 

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.  

 

Der er i løbet af 2015 og 2016 blevet udviklet 16 nye AMU mål samt 2 nye 

FKB’er. Udviklingen af de nye kurser og det didaktiske arbejde det medfører 

betyder, at udvalget planlægger at afholde en faglæreruddannelse i løbet af 

2018. I efteråret 2017 er der blevet udviklet to opdateringskurser for faglærte 

elektronikoperatører eller personer med tilsvarende kvalifikationer. Kurserne 

skal sørge for, at kursisterne er opdateret inden for elektronik og robotter i 

elektronikproduktionen.  

 

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

 

FKB 2782 operatøropgaver i el-forsyning 

I de senere år har elforsynings-branchen været præget af en øget international 

konkurrence samt nye arbejdsområder for net-selskaberne kombineret med en 

hastig teknologisk udvikling. Konkurrencen har blandt andet medført fusioner på 

det danske energimarked. Udviklingen stiller større krav til operatørernes 

kompetencer i et internationalt miljø. 

 

Branchen er i stigende omfang begyndt at benytte AMU-uddannelser til 

opkvalificering af deres operatører kombineret med erhvervsuddannelsen til 

forsyningsoperatør. Branchen har det sidste år dannet et branchenetværk med 

fokus på at styrke mulighederne for at anvende AMU til intern opkvalificering af 

medarbejdere som tidligere blev sendt til udlandet for at opnå lignende 

kompetencer.  

Udvalget har udviklet en række kurser i 2017 og forventer at der er behov for at 

udvikle yderligere fire nye AMU kurser og tilhørende undervisningsmateriale i 

2018. Derudover forventer udvalget, at der i stigende grad er behov for at 

udvikle undervisningsmateriale på engelsk.  
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Der sker store og omfattende omlægninger i energisektoren fra konventionel 

energi til mangeartede former for vedvarende energi, og det har praktisk 

betydning for forsyningsoperatørernes kompetencebehov. Operatører som 

arbejder med energiforsyning forventes at skulle kunne koble vindmøller, el-

biler, solceller m.m. ind og ud på højspændingsnette, samt forstå hvordan dette 

smart grid fungerer og vedligeholdes. I branchen omtales denne nye 

rammebetingelse for forsyningsarbejdet som: Renewable Energy. 

Renewable Energy er ’genanvendelse’ af energi, hvor vindmøller, el-biler og 

solceller i stigende grad kobles ind og ud af det kollektive el-net, i takt med 

forbruget svinger. De bliver en form for batterier som kan kobles på el-nettet 

når der er behov. På den måde kan el-selskaberne sikre stabil leverance af el, 

selv om en stigende andel af el-produktionen kommer fra ustabile enegi-kilder 

som el og sol.  

 

Der er behov for en analyse af, hvilke nye jobområder og kompetencer 

operatører har brug for, når de skal arbejde inden for feltet: Renewable Energy 

(vedvarende energi). Analysen skal omfatte desk research og interview med 

minimum syv af branchens vigtigste virksomheder. 

 

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

 

På baggrund af ovenstående tendenser søges der om midler til følgende 

udviklingsopgaver:  

 

AMU-kurser (4 stk.) 

 Asset Management 

 Revision af ”40895 Operatørarbejde i el-forsyning” 

 Revision af ”41389 El-komponentkendskab for operatører” 

 Revision af kraftvarme-mål 2 

 

Undervisningsmaterialer (5 stk.) 

 Uv-materiale til Asset Management 

 Revision af uv-materiale til ”40895 Operatørarbejde i el-forsyning” 

 Revision af uv-materiale til ”41389 El-komponentkendskab for 

operatører” 

 Revision af uv-materiale til ”48483 Grundlæggende kompetencer 

koblingsperson”, ønsker udvikling af uv-materiale på engelsk 

 Revision af uv-materiale til kraftvarme-mål 2 
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Faglæreruddannelse (1 stk.) 

 Faglæreruddannelse vedr. engelsksproget undervisning i kurset ”48483 

Grundlæggende kompetencer koblingsperson” 

 

Analyse (1 stk.) 

 Analyse af udviklingstendenser inden for vedvarende energi 
 

FKB 2228 Metrologi i metalindustrien, FKB 2230 Pladebearbejdende 

metalindustri, FKB 2750 Betjening af industrirobotter for operatører og FKB 

2787 Spåntagende metalindustri 

Flere og flere virksomheder inden for industrien efterspørger medarbejdere på 

både operatør og faglært niveau, der har kompetencer inden for automatiserede 

produktionsprocesser og arbejde med robotter. Det betyder, at der er en 

stigende efterspørgsel på kurser inden for betjening og håndtering af 

industrirobotter.  

 

De måletekniske kompetencer er også efterspurgt blandt metalvirksomheder. En 

stor del af branchen efterspørger medarbejdere på operatørniveau, der har 

kompetencer inden for måling via GPS, opmåling af emner og temperatuer samt 

kvalitetssikring. 

 

 

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

 

På baggrund af ovenstående tendenser søges der om midler til følgende 

udviklingsopgaver:  

 

AMU kurser (4 stk.) 

 Revision af ”42838 Robotter i industrien for operatører” 

 Revision af ”42839 Robotbetjening for operatører” 

 Revision af ”47886 Robotbetjening for operatører” 

 Revision af ”46657 Robot, montage/betjening periferiudstyr – operatør” 

 

Undervisningsmaterialer (1 stk.) 

 Revision af eksisterende undervisningsmaterialer til FKB’ens robotkurser 

som følge af den ansøgte revision af robotkurserne 

 

Faglæreruddannelse (1 stk.) 

 Faglæreruddannelse i forhold til undervisning i FKB’ens robotkurser 
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FKB 2775 Montage af industriprodukter 

Udviklingen inden for jobområdet går i retning af mere fleksible 

automatiseringsløsninger fx med anvendelse af robot co-workers i forbindelse 

med montage af lettere industriprodukter. De manuelle montageopgaver vil 

tilsvarende blive reduceret, men ikke forsvinde. Opgaver med renovering, 

reparation og service på apparater, maskiner og udstyr vil stadig indeholde 

manuelle montageopgaver. Montagen inden for jobområdet vil også i fremtiden 

blive udført af operatører. 

 

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

 

FKB 2755 Overfladebehandling 

Der er ikke identificeret nye udviklingsbehov i forhold til overfladetekniske 

område. Udvalget vurderer, at der behov for midler udvikling af 

undervisningsmaterialer til epoxy-kurset. Det er er behov for at udvikle et 

undervisningsmateriale, som både dækker de generiske og de mange 

branchespecifikke uddannelsesområder i forhold til epoxy-kurset. 

Udviklingsbehovet knytter an til de anbefalinger, som arbejdsgruppen for epoxy 

og isocyanater under beskæftigelsesministeren har afgivet primo 2017. Udvalget 

har også identificeret udviklingsbehov i forhold til uddannelse af faglærer som 

underviser i kurset ”pers. sikkerhed ved arbejder med epoxy og isocyanater” 

(epoxy-kurset). Dette fordi kurset pt er under revision og forventes at få en 

mere praksisorienteret målformulering fremadrettet, hvilket faglærerne skal 

klæde på i forhold til. Endelige ser udvalget, at der er behov for at ansøge om 

midler til en analyse, der skal afklare mulighederne for at udvikle en 

eksemplarisk test til kurset. Dette udviklingsbehov knytter også an til 

anbefalingerne fra den ministerielle arbejdsgruppe for epoxy og isocyanater.  

 

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

 

På baggrund af ovenstående tendenser søges der om midler til følgende 

udviklingsopgaver: 

 

Undervisningsmateriale (1 stk.) 

 Udvikling af undervisningsmateriale til kurset ”pers. sikkerhed ved 

arbejde med epoxy og isocyanater”. Materialet skal dække både de 

generiske områder i kurset samt de branchespecifikke områder i forhold 

til de 20 FKB’er, hvor kurset er tilkoblet 
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Faglæreruddannelse (1 stk.) 

 Faglæreruddannelse i forhold til undervisning i den reviderede version af 

kurset ”pers. sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater” 

Test (1 stk.) 

 Udvikling af test i forhold til kurset ”pers. sikkerhed ved arbejde med 

epoxy og isocyanater” 
 
Analyse (1 stk.) 

 Analyse af brug af test på kurset ”Personlig sikkerhed ved arbejde med 

epoxy og isocyanater”  

 
 

FKB 2756 Fremstilling af produkter i plast og FKB 2757 Plastsvejsning 

Inden for 2756 Fremstilling af produkter i plast er den tekniske kompleksitet af 

virksomhedernes maskiner og produktionsudstyr stigende. Det indebærer en 

stigende automatiseringsgrad og specialisering af såvel forarbejdningsanlæg 

som hjælpe- og periferiudstyr. Samtidig suppleres traditionelle 

produktionsformer som fx ekstrudering, støbning og termoformning med nye 

processer såsom additiv fremstilling (3D-print), og anvendelse af nye materialer 

(fx bio-plast, avancerede kompositter) er stigende. Der er også et højt fokus på 

at optimere produktions- og enhedsomkostninger og en tendens til, at den 

tekniske support i produktionsenhederne falder.  

 

Der arbejdes fortsat med at udvikle og tilpasse kurserne til en digital produktion 

og undervisningsplatform, hvilket afføder behov for udvikling af digitale 

undervisningsmaterialer, så disse i større udstrækning er selvinstruerende og 

anvendelige i såkaldt åbne læringsmiljøer.  

 

Endelig viser den netop afsluttede analyse af udviklingsbehovet i plastindustrien, 

at flere virksomheder er optaget af kurser med mulighed for e-learning og 

blended learning. Desuden efterspørges kompetencer inden for analyse af data, 

dokumentationskompetencer og en overordnet forståelse for virksomhedens 

flow. 

 

 

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

 

På baggrund af ovenstående tendenser søges der om midler til følgende 

udviklingsopgaver: 
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Undervisningsmaterialer (2 stk.) 

 IT-baseret uv-materiale til fjernundervisning – materialelære 1 

 IT-baseret uv-materiale til fjernundervisning – materialelære 2 

 

Faglæreruddannelse (1 stk.) 

 Faglæreruddannelse i forhold til brug af IT-baseret 

undervisningsmateriale i AMU-kurser inden for plastområdet 

 

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

medicinalprodukter og FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien 

Den tekniske kompleksitet af virksomhedernes procesanlæg er stigende, 

herunder øget anvendelse af robotter, avancerede SRO-systemer og øgede krav 

om optimering og fleksibel anvendelse af virksomhedernes procesanlæg. Der er 

et højt fokus på at optimere produktions- og enhedsomkostninger på 

eksisterende fabrikker, og der er en tendens til, at den driftsledelsesmæssige og 

tekniske support i produktionsenhederne bortfalder. Endelig er der fortsat 

stigende krav ift. anvendelse af nye typer råvarer, øgede krav til dokumentation 

og sporbarhed (herunder analyser og målinger), hygiejne, kvalitet mv. Erfarne 

ufaglærte eller faglærte operatører involveres i stigende grad i - eller løser 

selvstændigt - rutineprægede service- og vedligeholdelsesopgaver, som tidligere 

har været varetaget af reparatører.  

 

I forhold til produktion på procesanlæg til genanvendelse af spildprodukter er 

der behov for uddannelse inden for produktion af biogas. 

 

Kravene til operatørernes kompetence- og uddannelsesniveau er fortsat 

stigende, og procesindustriens fremtid i Danmark er fortsat i høj grad afhængig 

af veluddannet arbejdskraft. Gennemsnitsalderen for operatører i 

procesindustrien er stigende, hvilket skaber et behov for opkvalificering af hele 

arbejdsstyrken.  

 

På erhvervsuddannelsen til Procesoperatør arbejdes lige nu på et speciale inden 

for pharma-området, hvilket også har affødt et lignende behov inden for 

fødevarebranchen. I fødevarebranchen beskrives krav til kvalitet, procedure, 

sterilhåndtering og andet som i medicinalbranchen. Det er derfor forventeligt, at 

der vil være en øget efterspørgsel efter AMU mål både inden for medicinal- og 

fødevareområdet. 
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Udvalget er pt. i gang med at udvikle et nyt AMU-kursus vedr. fremmedlegemer 

i fødevareproduktion. Det er et kursus som er efterspurgt blandt virksomheder i 

fødevareindustrien. Kurset forventes ansøgt til godkendelse inden udgangen af 

2017. Der søges om midler til udvikling af tilhørende undervisningsmateriale til 

dette kursus, således at kurset kan udbydes fra 2. kvartal 2018.  

 

Branchen er ligeledes i udvikling i forhold til mere automation og digitalisering. 

Operatøren i procesindustrien skal i stigende grad forholde sig til både robotter 

og 3D-printere i sit daglige arbejde. 

 

 

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

 

På baggrund af ovenstående tendenser søges der om midler til følgende 

udviklingsopgaver: 

 

AMU kurser (1 stk.) 

 Udvikling af mål omhandlende 3D-print i procesindustrien 

 

Undervisningsmaterialer (3 stk.) 

 Interaktivt uv-materiale til kurser i medicinal industriel produktion 

 Interaktivt uv-materiale til kurser i tabletfremstilling 

 Undervisningsmateriale til nyudviklet AMU-kursus vedr. 

fremmedlegemer i fødevareindustri 

 

Faglæreruddannelse (1 stk.) 

 Faglæreruddannelse med fokus på robotter og industri 4.0 og dettes 

betydning for AMU-målgruppen i procesindustrien 

 Faglæreruddannelse med fokus på kurser tilbudt medicinalindustrien 

 

2749 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr 

Arbejdstilsynet har på møde den 19.september 2017 fremlagt en ny 

bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglig uddannelser.  

Bekendtgørelsen der har virkning pr. 1.januar 2018 er godkendt af 

beskæftigelsesministeren. Udviklingsudvalget vurderer, at der som følge af den 

nye bekendtgørelse er behov for at udvikle flere nye mål med tilhørende 

undervisningsmateriale, læreruddannelse og test. De nye mål skal erstatte 

nuværende mål, der grundet ny bekendtgørelse ikke længere kan anvendes. 
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Der forventes stigende aktivitet på FKB’ens kurser i de kommende år.  

 

På baggrund af ovenstående tendenser søges der om midler til følgende 

udviklingsopgaver: 

 

FKB (1 stk.) 

 Revision af FKB 2749 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr 

 

AMU kurser (2stk.) 

 Udvikling af mål ”betjening af ikke-certifikatkrævende traverskraner” 

 Udvikling af nyt mål ”komplekse løfteopgaver”  

 

Undervisningsmaterialer (3 stk.) 

 Uv-materiale til nyt mål ”kran basis” 

 Uv-materiale til nyt mål ”betjening af ikke-certifikatkrævende 

traverskraner” 

 Uv-materiale til nyt mål ”komplekse løfteopgaver” 

 

Faglæreruddannelse (1 stk.) 

 Faglæreruddannelse i forhold til revision af FKB 2749 Betjening af 

travers-, portalkran og riggerudstyr 

 

Test (1 stk.) 

 Udvikling af tekst i forhold til nyt kursus ”kran basis” 
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6. december 2017

CSH/TRN/JBN 

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

 Digitalisering og automatisering

 Digital læring

 Den generelle udvikling på industriens område 1.

Ifølge de seneste økonomiske prognoser fra både DI og Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd er der udsigt til stigende vækst og beskæftigelse i Danmark i de 

kommende år1.. Den danske eksport udviklede sig i 2016 mere gunstigt end 

forudset, og det er forventningen, at der også i den kommende periode vil være 

en positiv udvikling både i den danske industrieksport og i de danske 

industrivirksomheders investeringer. Forventningen er dog knyttet op på, at det 

private forbrug ikke skuffer, og at væksten og efterspørgslen fra udlandet ikke 

påvirkes negativt af de internationale tendenser mod protektionisme og 

usikkerhed om Kinas fremtidige vækst2.  

Tendenser og behov i industrien2.

Det er forventningen, at den fremtidige vækst i den danske industri vil være 

afhængig af tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. Prognoser viser, at der pt. 

er et underskud af faglært arbejdskraft og tilsvarende et overskud af ufaglært 

1
DI prognose: ”Beskæftigelse sætter ny rekord”, maj 2017 p. 2-4, AE, økonomisk prognose: ”Historisk 

vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving” april 2017, p. 1, 
2 DI analyse: ”Verdensøkonomien er i fremgang – men stadig præget af usikkerhed”, p. 7, AE, 

økonomisk prognose: ”Historisk vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving” april 2017, 

p. 7

Tilbage til indholdsfortegnelse

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Prognosen%20maj%202017.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Prognoser/International%20prognose%20maj%202017.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
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arbejdskraft3. Derfor er det til stadighed vigtigt at sikre, at AMU kurserne 

bidrager til, at virksomhedernes aktuelle kompetenceudfordringer kan løses.  

 

Industriens Uddannelser vurderer, at en central udviklingstendens inden for 

industrien er digitalisering og automation i produktionen samt nye muligheder 

for digital læring. Disse udviklingstendenser vil blive beskrevet i det følgende. 

 

2.1 Digitalisering og automatisering 

Den tiltagende digitalisering og automatisering blandt danske 

industrivirksomheder skaber et nyt produktionsparadigme, hvor der ud over 

brug af et markant større dataflow end i den traditionelle industri, indgår brug af 

nye, avancerede materialer, mere automatisering, mere brug af robotter samt 

brug af 3D print. Der er flere eksempler på danske produktionsvirksomheder, 

som forsøger sig med at lade den digitale og fysiske verden smelte mere og 

mere sammen i produktionen, f.eks. ved at maskiner og logistikoperationer 

bliver forbundne via digitale netværk. Dette stiller nye kompetencekrav til bl.a. 

medarbejdernes evne til at kunne overskue og overvåge produktionen. 

Industriens Uddannelser følger tæt, hvorledes disse overordnede trends udfolder 

sig i de danske industrivirksomheder og hvilke konsekvenser dette har for 

kompetencebehovene hos virksomhedens ufaglærte og faglærte 

produktionsmedarbejdere.  

 

Industriens Uddannelser har i løbet af 2016 og 2017 interviewet udvalgte 

virksomheder inden for forskellige brancher, med henblik på at kortlægge, hvilke 

kompetencebehov den øgede digitalisering og automation giver. Et af 

resultaterne af denne analyse er udviklingen af kurset ”intro til digitalisering – 

produktionsmedarbejdere”, som giver produktionsmedarbejdere kompetencer i 

at anvende virksomhedens digitale enheder samt giver dem en grundlæggende 

viden om hvordan produktionsdata bliver opsamlet, lagret og anvendt i en 

industriel produktion. 

 

Den øgede digitalisering i produktionsvirksomheder forventes at afføde nye 

kompetencebehov i forhold til dels sikker datahåndtering, dels standardisering af 

data. Industriens Uddannelser har stor opmærksomhed på at afklare, i hvilket 

                                                
3 DI prognose: ”Beskæftigelse sætter ny rekord”, maj 2017, p. 4-5, AE, økonomisk prognose: ”Historisk 

vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving” april 2017, p. 2, 

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Prognosen%20maj%202017.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
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omfang disse kompetencebehov også bliver en del af de faglærte og ufaglærte 

ansattes jobprofiler.  

 

En del af udviklingen inden den digitale og automatiserede produktion er en 

begyndende brug af simulation i træning af medarbejdere, f.eks. ved brug af 

Augmented Reality eller Virtual Reality teknologi. Industriens Uddannelser følger 

udviklingen tæt med henblik på at sikre de nødvendige efteruddannelsestilbud. 

 

Industriens Uddannelser er ved at færdiggøre en analyse, som skal klarlægge, 

hvordan hyperfleksibel automation og 3D-print i den danske industri vil påvirke 

faglærte og ufaglærtes behov for efteruddannelse fremadrettet. De foreløbige 

resultater fra denne analyse er, at udviklingen i danske industrivirksomheder 

kan give anledning til en højere kompleksitet i fagligheden hos 

produktionsmedarbejderne og dermed give behov for nye specialiserede 

kompetencer hos ufaglærte og faglærte ansatte. Herudover peger analysen på, 

at udviklingen i retningen af en mere digitaliseret og automatiseret produktion 

kan give behov for en bredere procesforståelse hos den enkelte medarbejder 

samt et generelt højere grundniveau af kompetencer.  

 

Industriens Uddannelser forventer, at der som følge af den igangsatte analyse 

vil blive behov for at udvikle flere nye AMU-kurser med tilhørende 

undervisningsmateriale inden for temaer som relaterer sig til den øgede 

digitalisering og automatisering i industrien.  

 

2.2 Digital læring 

Industriens Uddannelser overvåger udviklingen inden for digital læring, da 

udviklingen inden for dette kan have stor relevans for AMU-målgruppen. Der er 

inden for de seneste år opstået nye dynamiske muligheder inden for digital 

læring, hvor det i højere grad end tidligere er muligt at udvikle 

undervisningsmetoder, som er tilpasset forskellige læringsstile og forskellig 

forudgående erfaringer. Endvidere muliggør de nye, digitale læringsmetoder, at 

der kan indrettes en undervisning, som øger kvaliteten på så forskellige 

parametre som graden af kursist-involvering, innovation i undervisningen, 

undervisningens effektivitet samt graden af inspiration, dybde, hurtighed, 

nemhed mm. i undervisningen. Industriens Uddannelser følger udviklingen tæt 

med henblik på at vurdere, hvorvidt der er nye digitale læringsmetoder, som bør 

introduceres til AMU- målgruppen på industriens område.  
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 Analysebehov på industriens område  3.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg har på baggrund af de nye opgaver som 

følge af trepartsaftalen identificeret et nyt behov for at ansøge om midler til en 

gennemgang af AMU-porteføljen. I forlængelse heraf har MI valgt at undlade at 

genansøge om midler til tre analyser som indgik i den tidligere fremsendte 

ansøgning: 

 Analyse af det staldtekniske område 

 Analyse af teknologiudviklingen inden for offshoreområdet 

 Analyse af efteruddannelsesbehovet på ædelsmedeområdet  

Herudover har udvalget valgt at nedprioritere en række udviklingsopgaver 

relateret til amu-uddannelsesmål og undervisningsmaterialer. De tre nævnte 

analyseområder samt de uddannelsesmål og undervisningsmaterialer som ikke 

er medtaget i denne genansøgning har fortsat høj prioritet og aktualitet i MI’s 

udviklingsindsats, og den aktuelle nedprioritering skal alene ses i lyset af det 

akutte behov for at prioritere midler til udviklingsopgaver som følge af 

trepartsaftalen.  

 

3.1 Analyser i regi af Metalindustriens Uddannelsesudvalg 

Metalindustriens Uddannelsesudvalg ansøger om udviklingsmidler til to analyser:  

 

(Ny)Gennemgang af AMU portefølje i regi af MI med henblik på 

udmøntning af trepartsaftale III  

Projektet har til formål at foretage en kursusrevision og gennemgang i løbet af 

2018 af alle MI’s arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag tilknyttet en FKB, 

med henblik på overvejelse om nedlæggelse, fastholdelse eller sammenlægning. 

Herudover vil projektet have til formål at revidere MI’s 

arbejdsmarkedsuddannelser, så de fremover kan nedbrydes i delmål.  

Endelig vil analysen afdække hvilke af udvalgets arbejdmarkedsuddannelser der 

med størst fordel kan belægges med tests. 

MI er ansvarlig for 24 FKB’ere og mere end 500 arbejdsmarkedsuddannelser. Vi 

betjener en lang række brancher og forskellige målgrupper, hvoraf nogle må 

betegnes som nicheprægede. 

Arbejdet udføres primært af MI-sekretariatet, hvorfor der ansøges om 

dispensation for, at en stor del af midlerne kan anvendes af ansatte i 

sekretariatet. 
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Analyse af uddannelsesbehov i relation til teknologiudviklingen inden 

for maskin- og værktøjsområdet 

Formålet med analysen er – med baggrund i analysen på området 3D-print og 

hyper fleksibel automation i industrien - at få afdækket nye 

efteruddannelsesbehov inden for maskin- og værktøjsområdet med henvisning 

til teknologiudviklingen i maskinbygning, maskinel bearbejdning og 

værktøjsfremstilling herunder de forandringer i jobfunktioner og 

fremstillingsprocesser, som følger af implementeringen af robotter til både 

håndtering og bearbejdning samt mere generelt nye koncepter og teknologier fx 

industri 4.0, IoT, 3D print, mv.  

 

 

 

 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for 4.

Metalindustriens Uddannelsers brancheområder 

 

Forhåndsanmeldelse og redegørelse for Metalindustriens Uddannelsesudvalg. 

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/revision af amu-uddannelser, 

undervisningsmaterialer, faglæreruddannelser, testmaterialer samt til 

gennemførelse af analysearbejder. Samlet set skal udvalgets udviklingsarbejde 

medvirke til at sikre, at den målgruppe udvalget har 

kompetenceudviklingsansvar for har ajourførte uddannelsestilbud. 

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. 

 

Metalindustriens Uddannelsesudvalg har igennem de seneste år arbejdet 

målrettet for at forbedre udnyttelsesgraden på de årligt bevilligede UUL 

puljemidler.  

Industriens Uddannelser opnåede for bevillingen fra 2015-2016 en 

udnyttelsesgrad på 93%. Den høje udnyttelsesgrad er resultat af en målrettet 

indsats i Industriens Uddannelser for at udvikle de kurser, industriens 
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medarbejdere har brug for og gennemføre de analyser, som har været 

efterspurgt blandt udvalgene. Industriens Uddannelser forventer, at 

udnyttelsesgraden også for de aktuelle bevillinger vil blive meget høj, som følge 

af områdets prioritet for alle udvalgene.  

 

 

FKB 2246 Køretøjsområdet 

Udvalget har i år justeret FKB’en, så den imødekommer 

kompetencekravene, der følger af den teknologiske udvikling inden for 

området. 

Der er 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. 

Der er behov for at udvikle nye AMU-kurser i servicering og reparation 

af brintbiler og i gasteknik for tunge køretøjer. 

Revision af eksisterende AMU-kursus 

Uddannelsen ”Reparation og fejlfinding på undervogn og affjedring” er 

ikke længere tidssvarende og ønskes revideret. 

 

Forventning til uddannelsesaktivitet 

Uændret 

 

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

Titel Uddannelsesmål Undervisningsmateriale 

Servicering og reparation af 

brintkøretøjer (pv og lv) 

x x 

Gasteknik på køretøjer x x 

Revision af amu-mål, 40638: 

reparation og fejlfinding på 

undervogn og affjedring 

x x 

 

 

FKB 2252 Elektronik- og svagstrømstekniske område 
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Udvalget er særligt opmærksom på den teknologiske på udvikling på området 

inden for udvikling, produktion, anvendelse og styring af droner, og har to 

uddannelser under udvikling under bevillingen 2017-18 

Medicotekniker 

Der er inden for det seneste år udviklet 6 nye AMU-kurser på 

Medicoteknikeruddannelsen, som samlæses med EUD. Efter ønske fra fagfolk og 

medicoteknikere fra regionshospitalerne i Nord og Midt ønskes 2 af AMU-

uddannelserne opdelt i yderligere 4 uddannelser for at kunne tiltrække flere 

kursister til området. 

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

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

Titel Uddannelsesmål 

Medicoteknik til monitorering x 

Medicoteknik til diagnostik og 

behandling 

x 

Medicoteknik til anæstesi og operation x 

Medicoteknik billeddannende systemer x 

 

 

FKB 2604 Flyteknisk område 

Der er uddannes i øjeblikket 10-15 nye flymekanikere om året, men der 

forventes et øget behov for flymekanikere i fremtiden bl.a. pga. større aktivitet i 

fx Københavns Lufthavn. Flere starter og landinger skaber et øget behov for 

flyvedligeholdelse i lufthavnen herunder ”line-maintenance”. 

MI har taget initiativ til at udarbejde et udkast til en ny modulopbygget 

flymekanikeruddannelse med introduktion af en A-flymekaniker. Den nye 

modulopbyggede flymekanikeruddannelse indeholdende en A-flymekaniker 

introduceres 1. januar 2018, hvilket forventes at øge tilgangen til uddannelsen 

til A-flymekaniker og B1/B2-flytekniker. Etableringen af denne modulopbyggede 

uddannelse forventes at øge behovet for efteruddannelse af tidligere uddannede 

flymekanikere. 

 

Ny teknologi - kompositmateriale 

I mange af de nye flymodeller, der introduceres på markedet i disse år, fx Airbus 

A350, som SAS er ved at indfase i flyflåden, er størsteparten af fly-skrog og 
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vinger lavet af kompositmaterialer. Det stiller øgede og nye krav til 

flymekanikerne i forhold til at kunne reparere kompositmaterialerne i henhold til 

de internationale regler på flyområdet. 

Der er behov for at udvikle 2 nye AMU-kurser i "basic composite repair (EQF3)" 

samt et "advanced composite repair technician" (EQF5), som begge lever op til 

de særlige regler, der gælder for international luftfart. 

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

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

Titel Uddannelsesmål Undervisningsmateriale 

Basic composite repair (EQF3) x X 

Advanced composite repair 

technician (EQF5) 

x X 

 

 

FKB 2235 Karrosseritekniske område 

Nye materialer og teknikker 

Der kommer flere bildele og hele biler med kompositte materialer, hvilket stiller 

krav om at kunne udføre reparationer på biler i de nye materialer. Dette område 

er uddannelsesdækket.  

Øgede krav fra forsikringsselskaber 

I de seneste år har forsikringsselskaberne øget kravene til, at reparationer skal 

foretages efter reparationsvejledningerne. Det betyder, at karrosseriteknikerne 

skal kunne navigere i kompliceret dokumentation, ofte på fremmedsprog. 

Uddannelsen ” Læsning af karrosseri-teknisk dok. på engelsk ” er udviklet for at 

sikre et efteruddannelsestilbud inden for dette, og en overbygningsuddannelse 

er under udvikling (2016/17-bevillingen).  

Nyere trends 

Kompetencekravene i karrosseribranchen er blandt andet påvirket af udviklingen 

i antallet af sensorer og automatiske sikkerhedsudstyrsløsninger, som er påsat 

moderne personbiler. Karrosseriteknikeren skal i nogle situationer kunne teste 

og kalibrere udstyret igen efter påsætning. 

En anden trend er udbredelsen af el/hybridbiler, som kræver, at 

karrosseriteknikeren har viden om sikkerhedsaspekterne ved opretning af el-

drevne biler. 
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Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvordan disse nyere trends evt. 

skal udmøntes i yderligere efteruddannelse, og derfor ansøges i dette år ikke om 

midler til yderligere udvikling.    

  

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

Der ansøges ikke udviklingsopgaver 

 

 

FKB 2241 Entreprenør- og Landbrugstekniske område 

Der er særligt tre teknologiske trends, som påvirker området. 

Automatisering 

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. Traktorer har tidligere været 

forholdsvis simple, men udviklingen går i retning af, at der fremover er to typer 

traktorer, som skal efteruddannelses-dækkes – enkle traktorer og avancerede 

traktorer. Udvalget er aktuelt i dialog med Erhvervsskolerne Aars for at udvikle 

mere stringens i strukturen for traktoruddannelserne og sikre, at disse er 

målrettet denne nye opdeling i enkle og avancerede traktorer.   

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 bliver efteruddannelsesdækket af AMU-uddannelserne ” GPS udstyr, 

fejlsøgning og diagnose, landbrugsmateriel” og ” GPS udstyr: indstilling, 

landbrugsmat. – ajourføring” (Udviklet i 2015/16). På sigt kan droner blive en 

del af maskinernes automatiske navigation og understøtte maskinernes optimale 

og fejlfrie kørsel på markerne. Udvalget følger denne tendens. 

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 grundlæggende og ajourførende amu-

uddannelser. Udvalget har en ajourførende uddannelse vedr. syn af mark- og 

tågesprøjter under udvikling.    

Have/park området 
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Landsskolen har i 2016/17 gjort en stor indsats for at få branchen for 

have/parkmaskiner mere uddannelsesaktive. Det er en branche, som mangler 

fagpersoner inden for reparation og service, og som i den gennemførte AMU-

analyse fra 2016/17 har peget på et udækket efteruddannelsesbehov. 

Uddannelserne bliver nu udbudt, men der er stadig forholdsvis lille efterspørgsel. 

I analysen blev der peget på, at en struktur med seks AMU-uddannelser vil være 

optimal. Fem af uddannelserne er allerede udviklet og i årets 

forhåndsanmeldelse ansøges om midler til at udvikle den sjette. 

Staldteknisk område 

Landbruget har gennem de seneste år været igennem en stor omstilling til 

automatiserede produktionsprocesser, og kravene til automatisering af de 

staldtekniske anlæg er stigende. De staldtekniske anlæg er som følge heraf 

blevet mere avancerede og kravene til rentabilitet i anlæggene øget. Udvalget 

ønsker at analysere nærmere på uddannelsesbehovet i den forbindelse og 

ansøgte derfor om midler til gennemførelse af en mindre brancheanalyse ved 

den forrige ansøgning pr. okt. 2017. Udvalget vurderer fortsat behov for at 

analysere området, men nedprioriterer dog ansøgningen i denne genansøgning i 

forventning om at genansøge ved en senere ansøgningsrunde. 

 

Forventning til aktivitet 

Stigende 

 

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

Titel Uddannelsesmål Undervisningsmateriale Testmateriale 

2- og 4-

taktsmotor, rep. af 

have/parkmaskiner 

2” 

x   

(45876) 

Traktorområdet - 

Enkle maskiner 

 x  

(45876) 

Traktorområdet - 

Avancerede 

maskiner 

 x  

47536 Lovpligtigt 

syn af 

marksprøjter og 

  x 
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tågesprøjter 

 

 

FKB 2289 Cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område 

Der er særligt tre teknologiske trends, som påvirker området:  

Automatisering 

Nye motorcykler har flere sensorer og automatiske sikkerhedssystemer, som 

stiller øgede krav om avancerede fejlfindingskompetencer for 

motorcykelmekanikere. 

El som drivkraft 

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

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

sikkerheden omkring el-anlæg og batterier mv. 

Udvikling i anvendelsen af køretøjer 

I de seneste år har udvalget haft fokus på, at områdets særlige køretøjer får nye 

anvendelsesområder: 3-hjulede el-scootere anvendes til handicapbrug, og at 

ATV-er (All-terrain vehicle) mere udbredt anvendes til privatbrug både på vej og 

privat grund. 

En egenfinansieret minianalyse (2017) har konkluderet, at det eksisterende 

AMU-udbud dækker behovet for særligt opkvalificering inden for brug af testere 

til de elektriske systemer på scooterne, da det hovedsagelig er ikke-uddannede 

eller cykelmekanikere, som servicerer handicapkøretøjerne. I forhold til ATV’er 

er en AMU-uddannelse og en læreruddannelse under udvikling. 

Aktivitet inden for AMU for motorcykelmekanikere 

Selvom der er udviklet uddannelser, 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. 

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

Der ansøges ikke udviklingsopgaver 

 

 

FKB 2239 De maritime håndværksfag 
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Branchen har fortsat behov for kompetencer inden for forskellige materialetyper, 

herunder særligt kompositter, og fagligheder som VVS, metal- og træarbejde 

samt nye typer styrings- og reguleringssystemer, som i stigende grad vinder 

indpas på moderne lystbåde. Bådebyggeren skal kunne arbejde med alt fra 

træarbejde til moderne elektronik, hvilket stiller store krav om medarbejdernes 

kvalifikationer. Der er ligeledes fokus på den stigende kompleksitet i 

vedligeholdelsesarbejdet inden for bl.a. elektriske installationer og vvs- og 

klimaanlæg og kulfiberarbejder. 

Det tilgængelige uddannelsesudbud i branchen vurderes at være dækkende for 

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

for 2018. 

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

Der ansøges ikke udviklingsopgaver 

 

 

FKB 2263 Opbygning og drift af offshore installationer 

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

behovet for arbejdskraft i offshoreindustrien. 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 efterspøgslen 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 vurderer på denne baggrund behov for gennemførelse af mindre 

kompetenceanalyse rettet mod de kommende store renoveringsopgaver og 

ansøgte i forbindelse med ansøgningsrunden oktober 2017 om midler til 

gennemførelse af analysearbejde. Udvalget vurderer fortsat behov for at 
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analysere området, men nedprioriterer dog ansøgningen i denne genansøgning i 

forventning om at genansøge ved en senere ansøgningsrunde. 

 

 

Forventning til aktivitet 

Stigende 

 

Der ansøges ikke om udviklingsmidler 

 

FKB 2610 Smedeteknisk område 

Branchen oplever høj vækst med tilsvarende høj beskæftigelse, hvor særligt 

store bygge- og anlægsopgaver genererer produktion. Ligeledes fylder anlægs- 

reparations- og vedligeholdelsesopgaver på industrielle anlæg meget. 

Industrielle anlæg, særligt procesanlæg, konstrueres primært i rustfast stål, og 

her er der behov for, at medarbejderne er fortrolige med bearbejdning og 

efterbehandling af rustfast stål samt med indgreb på proces- og røranlæg i 

rustfast stål. 

Automationsgraden i branchen er stigende, og der er derfor behov for at 

medarbejderne kan kvalificeres inden for automatiserede processer omkring 

svejsning og pladebearbejdning og særligt CAD/CNC pladeudfoldning. 

Kvalitetskravene til svejsearbejde er høje, og efteruddannelse inden for området 

er fortsat et stort behov herunder med mulighed for certificering af svejsere 

inden for flere processer og materialer.  

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

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

Titel Uddannelsesmål Undervisningsmateriale 

Efterbehandling og polering i rustfast 

stål 

x x 

Indgreb på proces- og røranlæg i 

rustfast stål 1 

x x 

Automatiseret svejsning x x 

 

 

FKB 2709 Varmeteknisk område (fyrede anlæg) 
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Uddannelserne på området er fuldt dækkende i forhold til behovet, og der er 

ikke sket ændringer i teknologier og lovgivning, som nødvendiggør revision eller 

nyudvikling. Der forventes en uændret aktivitet inden for jobområdet. 

Jobområdets del vedrørende oliefyrede anlæg oplever dalende aktivitet som 

følge af den løbende udfasning af oliefyrede anlæg. 

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

Der ansøges ikke om udviklingsmidler. 

 

FKB 2273 Automatik- og procesteknisk område 

Der er for automatikområdet en udvikling med stigende kompleksitet på de 

enkelte automatiske procesanlæg herunder en stigende anvendelse af 

industrielle kommunikationsmedier og fleksible industrirobotter. 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- og vedligeholdelsesarbejder på automatiserede energi- og 

produktionstekniske anlæg.  

Arbejdstilsynets regler inden for elevatorteknik er til dato blevet opfyldt med de 

nuværende uddannelser ”Elevator 1 og 2”, men med baggrund i den 

gennemførte ”Analyse af AMU- uddannelsesbehov for teknikere i 

elevatorbranchen” er det vurderet, at en revision af de eksisterende uddannelser 

herunder en opdeling i flere delområder, er nødvendig i forhold til den 

teknologiske udvikling og den specialisering, der sker inden for 

elevatorbranchen. 

Udvalget vurderer behov for revision/opdatering af uddannelsen ”Systematisk 

vedligehold”, så det opdeles i mindre dele, herunder at målformuleringerne 

opdateres i forhold til nye vedligeholdelsessystemer i klare afgrænsede og 

velbeskrevne delmål/målpinde. 

Ligeledes vurderer udvalget behov for revision/opdatering af uddannelserne 

”Robotteknologi, vedligehold”, 

”Robotteknologi, fejlfinding og reparation” og  

”Robotteknologi, programmering og indkøring” 

så de opdeles i mindre dele, herunder at målformuleringerne opdateres 

teknologisk i klare afgrænsede og velbeskrevne delmål/målpinde. 
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På baggrund af ovenfornævnte analyse vurderes behov for udvikling af nye 

uddannelser inden for elevatorteknik omkring opstilling, modernisering, kontrol 

mm.  

Der vurderes at være behov for udvikling af opgavekompendie til uddannelsen 

”Systematisk vedligehold”. Dette skal omfatte opgaver, så deltagerne i grupper 

skal agere som vedligeholdelsesmedarbejdere i en virksomhed. Gruppen skal 

undervejs i løsningen af opgaverne forholde sig til diverse udfordringer i 

vedligeholdssystemer, edb-styrede vedligeholdssystemer, dataopsamling til brug 

for rapportering og historik, samt kvalitetsstyringssystemer i forbindelse med 

vedligehold. 

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

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

Titel Uddannelsesmål Undervisningsmateriale 

44659 Systematisk vedligehold X x 

47902 Robotteknologi, vedligehold X  

47903 Robotteknologi, fejlfinding og 

reparation 

X  

47904 Robotteknologi, 

programmering og indkøring 

X  

Elevatorteknik, opstilling og 

montage nye elevatorer 

X X 

Elevatorteknik, modernisering 

eksisterende 

X X 

Elevatorteknik, kontrol og service X X 

Elevatorteknik, nødåbning af 

elevatorer 

X X 

Elevatorteknik, vedligehold og 

reparation 

X X 

 

 

FKB 2779 Teknisk dokumentation i industriel produktion 

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 på dette område.  
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Udvalget vurderer, at det nuværende udbud af efteruddannelse er dækkende i 

forhold til opdatering af kompetencer inden for kvalitetssikring, konstruktion og 

udarbejdelse af den tekniske dokumentation, ved anvendelsen af relevante 

programmer. 

Der anmeldes således ikke udviklingsbehov, idet der er fokus på at øge 

aktiviteten på de nuværende uddannelser. 

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

Der ansøges ikke om udviklingsmidler 

FKB 2255 Teater-, udstillings- og eventtekniske område 

Teater, udstilling og eventbranchen består af mindre virksomheder, som ikke er 

så uddannelsesvante, samt større virksomheder, der ikke har stor tradition for 

efteruddannelse via AMU-systemet. 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.  

 

Det faglige udvalg for teater-, udstillings og eventområdet har besluttet at 

omlægge erhvervsuddannelsen, så fokus på AV-området styrkes. Det afføder et 

naturligt behov for udvikling af to nye uddannelser til efteruddannelsesområdet 

inden for AV-teknik 

 

Forventning til aktivitet 

Stigende 

 

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

Titel Uddannelsesmål 

AV-teknik 1 x 

AV-teknik 2 x 

 

 

FKB 2231 Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien 

Forebyggende vedligehold er fortsat i fokus blandt stort set alle typer af 

virksomheder. Et veltilrettelagt vedligeholdelsessystem er med til at sikre 

produktionsvirksomhederne stabilitet. Udviklingen på området går i stigende 

grad mod mere og mere digitaliseret produktionsudstyr, hvor opsamling af data 

får stor betydning.  
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Det ses i stigende grad, at leverandører af produktionsudstyr som en del af 

pakke også leverer uddannelse i vedligeholdelse af det konkrete 

produktionsudstyr samt servicepakke, hvorfor produktionsvirksomhederne ikke 

har behov for et stort antal medarbejdere til vedligeholdelsesopgaver. Dette er 

medvirkende til, at der ikke ses vækst i brug af uddannelserne iFKB 2231. 

Udvalget vurderer, at den bestående række af uddannelser på området er 

passende i forhold til behovet, hvorfor der ikke ansøges om udviklingsmidler i 

denne forhåndsanmeldelse. 

Forventning til aktivitet  

Uændret 

 

Der ansøges ikke om udviklingsmidler 

 

 

FKB 2244 Maskin- og værktøjsområdet 

Industriens Uddannelser gennemfører pt. en større generel analyse på området 

for 3Dprint og hyperfleksibel produktion, som forholder sig bredt til industriens 

brancher. Udvalget vurderer, at der på baggrund af de foreløbige konklusioner 

er behov for at analysere særligt på udviklingen inden for maskinopbygning på 

maskin- og værktøjsområdet, herunder de jobfunktioner og 

fremstillingsprocesser, som følger af implementering af robotter til håndtering 

og bearbejdning. Udvalget ansøger således om midler til gennemførelse af 

mindre brancherettet analyse. 

På værktøjsområdets er der gennemført et stort udviklingsarbejde, hvor et af 

målene er at kunne tilbyde komplette pakker af AMU-efteruddannelsesmål for 

”brancheskiftende” industriteknikere og andre sammenlignelige grupper, der 

ønsker værktøjsmagerkvalifikationer til job og arbejde inden for processerne 

klip/snit/stans/form. Udvalget har med dette nye AMU-efteruddannelses tilbud 

skabt fuld transparens på området med et komplet ajourført 

efteruddannelsestilbud til værktøjsfremstillingsindustrien med henblik på 

styrkelse af produktiviteten og konkurrencekraften i virksomhederne. Udvalget 

vurderer behov for revision af en række undervisningsmaterialer på området på 

baggrund af væsentlige ændringer i de gældende standarder. 

Basiskompendiet revideres p.t., og der søges i denne forhåndsanmeldelse midler 

til ajourføring af undervisningsmaterialerne til AMU-målene ”GPS målsætning, og 

designoptimering” samt til ”GPS målsætning i CAD” 

CNC faglærer seminar 
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Udvalget har i de seneste år haft succes med at samle faglærerne fra 

erhvervsskolerne inden for uddannelsesområderne i FKB 2244 og Industriens 

Fællesudvalgs FKB 2287 til seminarer/konferencer, som især handler om 

videndeling på CNC bearbejdnings området. Dette inden for metrologi og 

mekanisk måleteknik, samt inden for CAD/CAM mm.. Seminarene har haft 

særlig fokus på, hvordan faglærerne bedst pædagogisk kan tilrettelægge deres 

undervisning i en optimal kombination mellem såvel teoretisk som praktisk 

undervisning på forskellige niveauer. Sidste år blev det gennemført på 

Herningsholm Erhvervsskole. I år på EUC Syd. I 2018 planlægges et tilsvarende 

seminar gennemført på SDE i Vejle og i 2019 på Learnmark, hvorfor udvalget 

ansøger om midler til udvikling af en faglæreruddannelse. 

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

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

Titel Uddannelses

mål 

Undervisningsmate

rialer 

Faglæreruddan

nelse 

Analy

se 

47427 GPS 

målsætning, 

designoptimerin

g og 

 x   

47428 GPS 

målsætning i 

CAD 

 x   

3K måleteknik  x   

CNC 

faglæreruddann

elsen 

  x  

3K måleteknik 

faglærer 

uddannelse 

  x  

Analyse – 

Teknologiudvikli

ngen inden for 

maskin- og 

værktøjsområde

t 

   x 
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FKB 2247 Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg 

Efteruddannelsesområdet for mekanisk sikringsteknik har i 2016 fået områdets 

kurser og struktur ajourført. Herunder er implementeret et nyt fælles 

introduktionsmodul til området for mekanisk sikringsteknik. Metalindustriens 

Uddannelsesudvalg forventer – bl.a. på baggrund heraf - at få vendt den 

nedadgående aktivitetsudvikling, der har været på efteruddannelsesområdet for 

mekanisk sikring i flere år.   

Der er dog meget, der tyder på, at branchens virksomheder sidemandsoplærer 

medarbejderne inden for mekanisk sikringsteknik i stor stil og/eller, anvender 

AMU uddannelser fra FKB 2658, når det drejer sig om viden og Know How inden 

for elektriske alarm og sikringsinstallationer. Der er heller ikke registreret nye 

udviklingsbehov til FKB 2247, 

 Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

Der ansøges ikke om udviklingsmidler 

 

 

FKB 2606 Guld- og sølvsmedeområdet 

Det økonomiske opsving betyder, at der købes flere produkter inden for 

ædelstens- og smykkeområdet herunder også dansk producerede. Men 

branchen har bestemt også fokus på ændringer i forbrugeradfærd, nye 

indkøbsmønstre, muligheder med internettet, digital markedsføring og e-

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

produktivitets udvikling. I forhold til det håndværksmæssige er det især 

unikaproduktion, som i højere grad end tidligere har fået rettet fokus 

mod at øge indtjening og produktiviteten, med bl.a. mere avanceret 

teknologi i form af CAD/CAM, til design og unikaproduktion, 

restaurerings- og reparationsarbejde og Added Manufactoring (AM) til 

fremstilling af de 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.  
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En del ufaglærte/tillærte i branchen efterspørger dog fortsat de 

kernekvalificerende AMU uddannelser i smykkefremstilling, og da de 

fleste af disse AMU kurser er udviklet for mere end 10 år siden, er der 

behov for en ajourføring heraf.   

Der ansøgtes i forb. m. ansøgningsrunden okt. 2017 om midler til 

gennemførelse af analysearbejde i forlængelse af tidligere egenfinansieret EUD-

analyse på området. Sigtet med analysen er at få belyst områdets 

teknologiudvikling og fremtidige kompetencebehov. Udvalget vurderer fortsat 

behov for at analysere området, men nedprioriterer dog ansøgningen i denne 

genansøgning i forventning om at genansøge ved en senere ansøgningsrunde. 

 

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

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

Titel Uddannelsesmål Undervisningsmaterialer Analyse 

44928 – 

Guldsmedeteknik - 

opbygning og 

montering 

x x  

45137 – 

Guldsmedeteknik - 

smykkefremstilling, 

enkle modeller 

x x  

45526 – 

Guldsmedeteknik - 

Diamantgraduering 

x x  

 

 

FKB 2708 Klimateknisk område 

Der er fortsat stigende fokus på indeklima og ventilation i såvel nybyggeri som 

eksisterende byggeri. Teknologiudviklingen inden for styringer afføder behov for 

løbende efteruddannelse af branchens medarbejdere. 

Hertil kommer, at gennemsnitsalderen blandt branchens medarbejdere er 

relativt høj, hvorfor der vil blive behov for at kvalificere nye medarbejdere også 

fra andre faggrupper. 
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En række af de bestående uddannelser kræver mindre revisioner i relation til el-

sikkerhed, ændringer som følge af omlægning af VENT-ordningen og regler om 

indberetning, og endelig er der behov for at indarbejde uddannelseselementer 

vedr. grundlæggende el-kundskab og el-komponenter. Udvalget ansøger om 

midler til mindre justeringer 

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

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

Titel Uddannelsesmål 

Klimateknik, drift af klima- og 

ventilationsanlæg 

x 

 

 

FKB 2707 Køleteknisk område 

Køleteknikeruddannelsen fortsætter de senere års popularitet på EUD- såvel 

som AMU-området. 

Der er stor efterspørgsel efter faglærte køleteknikere og kølemontører, som er 

tillærte gennem AMU. Det giver sig til kende ved gode jobmuligheder og en 

attraktiv løn i den køletekniske branche. 

Køleteknikeruddannelsen har god AMU-aktivitet til brug for efteruddannelse og 

omskoling. EUD- og særligt AMU-området oplever en positiv tilgang af elever 

med baggrund som bl.a. smed, elektriker, mekaniker, VVS’er og 

maskinarbejdere/industriteknikere. Landsskolen i Hadsten har uddannet 164 

EUD-køleteknikere over de seneste fem år svarende til ca. 33 personer om året. 

I samme periode har ca. 70 personer om året tilgået det køletekniske område 

som kølemontører via omskoling i AMU. 

Det køletekniske område oplever teknologisk vækst inden for særligt naturlige 

kølemidler og varmegenvinding. Det er i høj grad den nationale og internationale 

miljøpolitik rettet mod kølemidlerne, der sætter dagsordenen i branchen og 

driver innovationen og udviklingen af nye kølemidler og køleanlægstype 

 

Lovgivningen medfører innovation på kølemiddelsiden. Naturlige kølemidler som 

fx CO2 er på vej ind, køleanlæg med varmegenvinding, som medfører højere 

energieffektivitet, og udviklingen af mindre ozonskadelige, syntetiske kølemidler 

er i fuld gang. Paradoksalt er det, at disse mindre skadelige gasser er mere 

ustabile og sværere at håndtere for køleteknikere. Det stiller derfor ændrede 
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kompetencekrav, hvorfor ansøger om midler til at udvikle en ny 

arbejdsmarkedsuddannelse med tilhørende undervisningsmateriale til at 

imødekomme denne udvikling inden for temaet ”Håndtering af kølemidler med 

lav ozonskadelighed” 

 

Forventning til aktivitet 

Uændret 

 

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

Titel Uddannelsesmål Undervisningsmaterialer 

Håndtering af kølemidler 

med lav ozonskadelighed 

x x 

 

 

FKB 2203 Udvikling og produktion til digitale medier 

Siden FKB’ens udvikling og godkendelse ultimo november 2011 har udvalget, i 

tæt samarbejde med skolerne, forsøgt at igangsætte en række initiativer, der vil 

støtte interessen og aktiviteten på de seks allerede udviklede AMU-mål. 

De hidtidige aktiviteter har ikke medført aktivitet på FKB’en, hvorfor de seks 

AMU-uddannelser blev afkoblet FKB’en som følge af 3-årsreglen.  

De AMU-uddannelser, som stadig er relevante, blev omskrevet til valgfri 

specialefag og tilkoblet digital media uddannelsen. Dette blev gjort, da udvalget 

har den vurdering, at branchen, til trods for den lave aktivitet, stadig 

efterspørger efteruddannelse. Ved at samlæse eud og amu sikrer udvalget, at 

skolerne kan udbyde disse AMU-uddannelser på en økonomisk rentabel måde.  

 

Forventning til aktivitet 

Stigende 

 

Der ansøges ikke om udviklingsmidler 

 

 

FKB 2259 Data- og kommunikationstekniske område 

Metalindustriens uddannelsesudvalg identificerede sidste år et behov for at 

opdatere strukturen og udbuddet af programmeringsrettede AMU-mål. Udvalget 

er i gang med at udvikle og revidere en række AMU-mål, så indhold er i 

overensstemmelse med den teknologiske udvikling.  
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Udviklingen på data- og kommunikationsområdet er for så vidt angår 

kernemålene i vækst, hvilket udvalget noterer med tilfredshed og følger nøje. 

Udvalget er dog opmærksom på, at amu-aktiviteten primært er centreret på 

EUC Syd og Mercantec, som er to af de fire udbudsgodkendte skoler. Udvalget 

er i dialog med de to skoler, som ikke har aktivitet på området med henblik på 

at aktiviteten øges. 

 

Forventning til aktivitet 

Stigende 

 

Der ansøges ikke om udviklingsmidler 
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Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2018 – 7/12-2017 

Sammenfatning 

HAKL har i den nuværende situation valgt kun i begrænset omfang at ansøge om udviklingsopgaver 
og analyser udover de udviklingsprojekter, der falder inden for de 2 udmeldte temaer for UUL-puljen 
2018, som HAKL har fundet relevant at fokusere på. Alle udviklingsopgaver, analyser og udviklings-
projekter er derfor anført som prioritering 1. 

Dog er projektansøgning Case-baserede prøver til forskellige AMU-kurser og jobområder under 
tema 1 ændret til prioritering 2 i stedet for prioritering 1 i forhold til først beskrevet. 

HAKL ansøger samtidig om ny projektansøgning Uddannelsesgennemgang af 9 ud af i alt 15 FKB i 
HAKL under tema Uddannelsesgennemgang, anført som prioritering 1. 

For så vidt angår behovsredegørelsen for 2018, forventer HAKL en stigende aktivitet i 2018 i forhold 
til 2017 begrundet i, at den samlede kursusaktivitet på tværs af jobområder i 2016 har været svagt 
stigende i forhold til 2015, og at denne stigning er fortsat i 1. kvartal 2017 i forhold til 1. kvartal 2016. 
Stigningen procentuelt og antalsmæssigt ses især inden for FKB Detailhandel, men også FKB Le-
delse og FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling, om end aktiviteten på FKB Administration er 
faldet. De 2 sidstnævnte FKB skal dog erfaringsmæssigt ses i sammenhæng, og i så fald er der tale 
om en lille fremgang.   
Stigningen i kursusaktiviteten på tværs af HAKLs jobområder kan muligvis forklares med de gene-
relt gode beskæftigelsesmuligheder og den begyndende mangel på arbejdskraft inden for flere er-
hverv, som kan betyde, at flere opkvalificeres til at varetage funktioner, som eller ikke kan besættes 
via jobrekruttering.  

Tema 1: Test og prøver i AMU 

HAKL ønsker at gøre sig erfaringer med andre typer af test/prøver i AMU, der i højere grad tester 
overførbare kompetencer end digitale test har mulighed for. Skolernes erfaringer med anvendelse af 
de af HAKL udviklede digitale test er stadig sparsomme på baggrund af den måde, afprøvningen 
har været tilrettelagt på.  
En af skolernes argumenter for at være tilbageholdende med brug af de digitale test er, at testene 
er udviklet som nationale test, der ikke giver mulighed for tilpasning til lokale forhold, og at kursi-
sterne ikke ønsker at blive testet afslutningsvis. En anden væsentlig indvending er, at digitale test 
kun giver mulighed for at teste viden og færdigheder, men ikke kompetencer. 
Derfor vil HAKL gerne udvikle og afprøve nationale case-baserede prøver til forskellige AMU-kurser 
og jobområder, hvor de case-baserede prøver indgår som en del af den løbende undervisning og 
afslutning, hvorved man samtidig sikrer sig, at kursisten får en mere håndfast bedømmelse.  
Udviklingen af prøverne og de beskrevne vurderingskriterier foretages af udvalgte undervisere på 
skolerne, der samtidig opkvalificeres i den beskrevne case-baserede prøvemetode.  
Resultatet vil være en prøvemetode, hvor underviserne i højere grad kan teste/afprøve kursisternes 
læringsudbytte undervejs og tilpasse undervisningen, samtidig med at den case-baserede prøve gi-
ver bedre grundlag for at vurdere, om kursisten har tilegnet sig de kompetencer/mål med kurset, der 
gør, at underviseren afslutningsvis kan vurdere, om vedkommende har bestået kurset. Der henvises 
til den særskilte projektansøgning ”Case-baserede prøver til forskellige AMU-kurser og jobområder” 
– ændret til prioritet 2.

Tema 2: Udvikling og revision af uddannelser med fokus på en klar, afgrænset beskrivelse af 
hvert delmål

Tilbage til indholdsfortegnelse
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HAKL ønsker at få udviklet en metode til at skrive målformuleringer på, der kan anvendes på udvik-
ling og revision af AMU-kurser inden for HAKLs område med fokus på en klar, afgrænset beskri-
velse af hvert delmål.  
Metoden skal udvikles og beskrives på baggrund af AMU-underviseres erfaringer med omskrivning 
af 4 detailhandelskurser. Underviserne opkvalificeres samtidig i metoden ud fra en såkaldt ”action-
learning” model, som HAKL har positive erfaringer med.  
Beskrivelsesmetoden skal både være velegnet til formidling af kursernes mål og indhold overfor 
virksomheder og deltagere samtidig med at den kan anvendes af underviserne fx i forbindelse med 
IKV i AMU, samt til afkortning og opdeling af kurserne i mindre dele fx til brug for afprøvning/test.  
Omskrivningen skal foretages af undervisere, der har erfaring med at udvikle og undervise på AMU-
kurser inden for detailhandel, og som får feedback og bliver opkvalificeret af en ekstern konsu-
lent/eksterne konsulenter med erfaringer og viden om AMU-beskrivelsesmetoden, den særlige 
AMU-didaktik mv. Metoden anvendes og tilpasses undervejs og afslutningsvis gennem opsamlede 
erfaringer fra underviserne, potentielle kursusdeltagere og virksomheder. 
Der tages udgangspunkt i arbejdet med bedre målbeskrivelser for 3 år siden, som der henvises til 
under tema 2 i UUL-puljen 2018.  
Resultatet vil være en metode til beskrivelse af målformuleringer, som HAKL fremover kan anvende 
til udviklere/undervisere, der skal revidere og udvikle nye AMU-kurser, opkvalificering af undervi-
sere/udviklere i beskrivelsesmetoden samt 4 kurser inden for FKB Detailhandel, der er omskrevet 
og velegnet til formidling overfor deltagere og virksomheder samt kan anvendes af underviserne og 
dermed egnet til at indgå i en eksempelsamling. 
Der henvises til den særskilte projektansøgning ”Metode og opkvalificering i beskrivelse af AMU-
mål” – anført som prioritet 1. 

Tema Uddannelsesgennemgang: 
HAKL ønsker som opfølgning på trepartsaftalen om ”Et moderniseret AMU-system” at få analyseret 
alle kurser, målgruppen for kurserne og deres/virksomhedernes kursusbehov under de i alt 15 FKB, 
som HAKL har udviklingsansvaret for.  

HAKL gennemgår hele sin kursusportefølje i 2018, og alle FKB-områder gennemgår samme proces. 
HAKL ansøger således om midler til en kursusgennemgang inden for følgende: 

1. FKB 2265 Detailhandel og FKB 2287 Handel & logistik i sammenhæng 

2. FKB 2282 Produktion af kommunikations- og medieprodukter 

3. FKB 2245 Offentlig forvaltning og sagsbehandling, FKB 2275 Administration, FKB 
2285 Administrative funktioner i HR, FKB 2789 Turist og rejse, og FKB 2798 Vi-
den- og forretningsservice i sammenhæng 

4. It-kurserne i Fælleskataloget, som HAKL er ansvarlig for, it-kurserne i FKB Admini-
stration og FKB IKT-administration i sammenhæng 

HAKL afholder dermed udgifterne til de 6 øvrige FKB-områder i HAKL. 

Formålet med analysen og kursusgennemgangen er at sikre relevante og fremtidssikrede kurser for 
målgruppen, og dermed et grundlag for at kunne vurdere, hvad gennemgangen giver anledning til i 
forhold til at fastholde, revidere, nedlægge eller sammenlægge kurser, herunder om der kan skabes 
større aktivitet på kurser, der falder under fokusgrænsen.  

Resultatet vil være en række statusnotater og anbefalinger til HAKL, der giver grundlag for at vur-
dere, hvilke ændringer i kursusporteføljen, der bør ske i 2018 og fremadrettet. 

Der henvises til den særskilte projektansøgning ”Uddannelsesgennemgang af 9 ud af i alt 15 FKB i 
HAKL” - anført som prioritering 1. 
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Øvrige udviklingsbehov og analyser 

FKB 2676 Praktisk Kirketjeneste 
Der er under FKB Praktisk kirketjeneste et behov for 2 nye kurser med dertil hørende undervisnings-
materiale, samt udvikling af målrettet undervisningsmateriale til kordegne i relation til det eksisterende 
kursus 40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver. 
Indhold, målgruppe, samt begrundelserne for opgaverne er beskrevet nærmere nedenfor. 

Uddannelsesmål: 
• Mødet med forskellige begravelsesskikke (foreløbig titel)

Kurset målrettes ansatte på større og mindre kirkegårde, som oftere i deres arbejde på kirkegården 
møder pårørende fra andre kulturer og trossamfund, som har andre begravelsesskikke end den i 
Danmark mest udbredte. 
Målgruppen er gravere og gravermedhjælpere, som er omfattet af FKB Praktisk kirketjeneste. 
Uddannelsesbehovet er konstateret af Folkekirkens brancheudvalg under den statslige reference-
gruppe, der er sammensat af arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter for de forskellige grupper 
af kirkefunktionærer efter indmelding fra medarbejdere ansat på kirkegårde.  
Der forventes at kunne gennemføres 3 - 4 hold årligt. 

• Bedre anvendelse af kirkens tekniske anlæg (foreløbig titel)
Kurset målrettes kirketjenere samt gravere og gravermedhjælpere med kirketjeneste, som en integre-
ret del af deres daglige arbejde betjener kirkens tekniske anlæg, men som ikke er i stand til at udnytte 
anlæggenes muligheder. Det gælder bl.a. for automatiske anlæg til klokkeringning og for varme- og 
ventilationsanlæg. For sidstnævntes vedkommende handler det om kunne balancere mellem økono-
misk energioptimering, brugerkomfort, præventiv konservering og brug af orglet. Som en integreret 
del af kurset kvalificeres deltagerne til at indgå i dialog med leverandører. 

Der er altså tale om, at kirkefunktionærerne som en integreret del af deres daglige arbejde passer 
de tekniske installationer, dvs. at de som almindelige brugere skal kunne indstille de forskellige an-
læg, så kirken får mest ud af dem i relation til de særlige forhold, der gør sig gældende i kirken i for-
hold til energihensyn, komfort, bevaring og præventiv konservering af kalkmalerier og inventar samt 
orglet. Der er ikke tale om, at de går andre faggrupper i bedene. Reparation og vedligeholdelse af 
anlæggene sker gennem eksterne leverandører.  

Uddannelsen erstatter den nedlagte uddannelse "Pasning af kirkens hel- og halvautomatiske an-
læg”, som var blevet utidssvarende. Der er altså ikke tale om noget nyt uddannelsesbehov. 
Uddannelsesbehovet er konstateret af Folkekirkens brancheudvalg under den statslige reference-
gruppe. Der forventes at kunne gennemføres 3 - 4 hold årligt. 

Undervisningsmaterialer: 
• Mødet med forskellige begravelsesskikke

• Bedre anvendelse af kirkens tekniske anlæg
Der søges om midler til udvikling af undervisningsmaterialer til de to nyudviklede kurser jf. ovenfor. 
Målgruppens og jobområdets særlige beskaffenhed gør, at det er nødvendigt med udvikling af mål-
rettet undervisningsmateriale til kurserne.  

• 40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
Der søges om midler til udvikling af undervisningsmateriale målrettet kordegne, som i deres arbejde 
på kirkekontoret og i de nyoprettede regnskabskontorer i samspil med de af menighedsrådene ud-
pegede kasserer og kontaktpersoner skal kunne håndtere personalejuridiske opgaver ud fra en ind-
sigt i det lov- og aftalegrundlag, som personaleretten i kirken hviler på. 
Uddannelsesbehovet er konstateret af Folkekirkens brancheudvalg under den statslige reference-
gruppe og formuleret af Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Kordegne-
forening.  
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Analyse: Behovsafdækning på ledelsesområdet – særligt med fokus på digital ledelse og di-
gitaliseringens betydning for ledelsesopgaven  

Der er behov for at undersøge, hvad digitaliseringen betyder for kravet til ledelseskompetencer i 
AMU-målgruppen. Den teknologiske udvikling i virksomhederne og brugen af data betyder at jobbet 
som førstelinie-leder vil forandre sig markant i løbet af de kommende år. Dels forsvinder nogle af de 
opgaver, som lederen nu løser i forhold til personale-, drifts- og innovationsledelse, og bliver helt el-
ler delvist erstattet af digitale løsninger og brugen af data. Dels bliver det afgørende for lederens 
succes med at varetage ledelsesopgaverne på en ny måde, uden at lederen har indsigt i mulighe-
derne i digitalisering, anvendelse af data mv. Ledere skal kende de forretningsmæssige muligheder 
i digitalisering og de skal kunne forandre sig med den udvikling.  

Behovsafdækningen skal kortlægge førstelinje-ledernes største udfordringer i jobbet samt hvordan 
de oplever at deres arbejdsopgaver forandrer sig i lyset af den teknologiske udvikling, digitalisering 
og brugen af data. Dette skal kobles med ekspertvurderinger af, hvordan fremtiden ser ud for ledere 
i AMU-målgruppen. En stor gruppe af ledere kommer til at varetage helt andre opgaver, fordi en stor 
del af fx det kunderettede arbejde forsvinder og bliver erstattet af understøttelse af digitale plat-
forme. Der sker løbende tilsvarende forandringer på tværs af brancher og derfor er det relevant at 
undersøge, hvordan det påvirker ledelsesopgaven for ledere i AMU-målgruppen.  

Den primære hensigt med behovsafdækningen vil være at levere viden, der dels kan medføre be-
hov for revision eller nyudvikling af AMU-mål, dels at formidle denne viden til undervisere på AMU-
lederkurser, så de har et bedre udgangspunkt for at målrettet undervisningen og indhold i forhold til 
eksempelvis temaer som kommunikation, ledelse af forandringsprocesser, ledelse af innovations-
processer eller håndtering af vanskelige samtaler.  

Målet er ikke nødvendigvis at udvikle nye kurser men primært at tilvejebringe et styrket videngrund-
lag til indholdet i eksisterende kurser. Mange af rammerne omkring ledelsesopgaven er stabile over 
tid i den forstand at det forsat vil er nogle af de grundlæggende ledelsesopgaver som kommunika-
tion, ledelse af forandringsprocesser, håndtering af medarbejdersamtaler af forskellig karakter, moti-
vation mv., der er vigtige ledelsesopgaver men betingelserne for ledelse forandrer sig i takt med at 
medarbejdernes arbejdsindhold forandrer sig, og derfor står lederen også overfor at skulle udøve 
sin ledelsesopgave på nye måder. Undersøgelsens resultater kan særligt være relevant for indhol-
det i følgende kurser/forløb:  

Forløb:  
Den Grundlæggende Lederuddannelse  
Den Grundlæggende Projektlederuddannelse 
Forretningsudvikling for ledelse 
Enkelte kurser:   
Ledelse af innovationsprocesser 
Ledelse og sociale medier 
Salgsledelse   

Behovsredegørelsen for 2018 

HAKL forventer en stigende aktivitet i 2018 i forhold til 2017 med forbehold for ændrede vilkår. 
Vurderingen baserer sig på, at der fra 2015 til 2016 på tværs af HAKLs jobområder var en svag stig-
ning i AMU-aktiviteten. Denne stigning er forsat, hvis man sammenholder aktivitetstallene for 1. 
kvartal 2017 med 1. kvartal 2016, som er de seneste tal, HAKL har. 
Stigningen procentuelt og antalsmæssigt ses især inden for FKB Detailhandel, men også FKB Le-
delse og FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling, om end aktiviteten på FKB Administration er 
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faldet. De 2 sidstnævnte FKB skal dog erfaringsmæssigt ses i sammenhæng, og i så fald er der tale 
om en lille fremgang fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017.   
Stigningen i kursusaktiviteten på tværs af HAKLs jobområder kan muligvis forklares med de gene-
relt gode beskæftigelsesmuligheder og den begyndende mangel på arbejdskraft inden for flere er-
hverv, som kan betyde, at flere opkvalificeres til at varetage funktioner, som eller ikke kan besættes 
via jobrekruttering.  
Denne hypotese understøttes af Arbejdsmarkedsbalancen for 2. halvår 2017. 
Her er der inden for erhvervsgruppen salg, indkøb og markedsføring gode jobmuligheder for stil-
lingsbetegnelser som kundeservicemedarbejder, butiksassistent, salgskonsulent, handelsassistent, 
indkøber m.fl. over stort set hele landet, om end der ikke er registeret mangel på arbejdskraft.  
Inden for erhvervsgruppen ledelse ses samme tendens. Gode jobmuligheder for en lang række stil-
lingsbetegnelser knyttet til ledelse og endda mangel på arbejdskraft i visse regionale arbejdsmar-
kedsregioner (RAR) for udvalgte stillingsbetegnelser. 
Noget tilsvarende gør sig gældende under erhvervsgruppen kontor, administration, regnskab og fi-
nans, om end decideret mangel på arbejdskraft primært er knyttet til regnskabstitler. 
Arbejdsmarkedsbalancen indikerer således, at det kan vise sig nødvendigt at opkvalificere ufag-
lærte medarbejdere og ledige med andre kompetencer til at kunne varetage funktioner inden for 
disse erhvervsgrupper, hvis virksomhedernes behov for arbejdskraft skal kunne dækkes, og at det 
dermed kan være med til at påvirke kursusaktiviteten i stigende retning.  
Forventninger i efterspørgslen og udbuddet i 2018, kan arbejdsmarkedsbalancen dog ikke sige no-
get om. 
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  SUS 

  Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 

9. november 2017

Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2018, UUL 

2018 

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, frisører og kosmetikere 

og urmagere.  

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 2018 vil være 

uændret til stigende afhængig af de arbejdsmarkedspolitiske følger af de aktuelle trepartsaftaler. 

2. Udviklingen på arbejdsmarkedet, behov og udviklingsopgaver

FKB 2679 – Rengøringsservice 

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

”Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering - Årsrapport 2017”1.  

”Servicebranchens Årsrapport 2017”2 

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

 Fastholdelse af gode medarbejdere

 Forbedring af image

 Uddannelse og kompetenceudvikling af personalet

 Øget professionalisering

 Opdyrkning af nye markeder

1

https://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyse%202017/Reng%C3%B8ring,%20ejendomsdrift%20og%20kantine%20catering%20%C3
%A5rsrapport%202017.pdf 

2 https://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyse%202017/Servicebranchens%20%C3%A5rsrapport%202017.pdf 

Tilbage til indholdsfortegnelse

https://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyse%202017/Reng%C3%B8ring,%20ejendomsdrift%20og%20kantine%20catering%20%C3%A5rsrapport%202017.pdf
https://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyse%202017/Reng%C3%B8ring,%20ejendomsdrift%20og%20kantine%20catering%20%C3%A5rsrapport%202017.pdf
https://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyse%202017/Servicebranchens%20%C3%A5rsrapport%202017.pdf
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 Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft 

 Uddannelse og kompetenceudvikling af ledere 

 

 

Det er positivt, at der fortsat er stigende omsætning i den private del af branchen og en forventning om 

øget beskæftigelse. Den positive forventning om øget beskæftigelse kan imidlertid bremses, idet flere 

virksomheder fortsat oplever rekrutteringsproblemer.  

 

Den private del af rengøringsbranchen er domineret af mange små virksomheder - 80 % af 

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

Personaleomsætning er høj - godt 40% og der er en tendens til, at medarbejderne bliver yngre. 

 

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

arbejdsmarked er en stor del af de ansatte – 50 % 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 Efteruddannelsesudvalget for 10 år siden.  

 

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. Den udvikling forventes forstærket på baggrund af den 

aktuelle situation med indvandring af flygtninge. Den øgede tilgang af flygtninge til Danmark er en 

potentiel rekrutteringsmulighed for hele servicebranchen. 

 

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

medarbejdere og flygtninge/indvandrere 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 

inden for hospitalsområdet arbejdes der efter NIR – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. 

 

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.  

 

Jobområderne med aktuelle uddannelsesforslag er beskrevet foreløbig 14 ”Profilfoldere”, der kan ses på 

SUS’ hjemmeside. 

Der arbejdes ligeledes med "kompetencepakker" for at motivere og synliggøre vejen fra ufaglært mod 

faglært, for ledige i forbindelse med arbejdsmarkedsreformen, for AMU generelt herunder også AMU for 

fremmedsprogede. 

 

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 udvalget, med lokale uddannelsesudvalg, skoleledelser, lærere m.fl. er der udtrykt et 

ønske om en vurdering af den eksisterende AMU-porteføjle. 

 

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.  

 

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

AMU. Kernemålene i FKB 2679 Rengøringsservice vurderes med henblik på overvejelse om 
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nedlæggelse, fastholdelse eller sammenlægning. Uddannelsesmålene reformuleres, så målene er så 

præcist, at der er et optimalt grundlag for at udarbejde test. 

 

Der henvises her til tema 2 i UUL 2018. (1) 

 

Med udgangspunkt i de omformulerede mål ønskes der herefter udviklet test til ca. halvdelen af de mål, 

der har en aktivitet på min. ½ årselev.  

 

Der henvises her til tema 1 i UUL 2018. (2) 

 

Udvalget har i 2017 arbejdet med introduktion til testværktøjer på lærerkonferencer og i et projekt: ”Øget 

læringsudbytte gennem anvendelse af test”. Projektet ”Øget læringsudbytte gennem anvendelse af test”, 

der afsluttes i år, er et mindre projekt, hvor to brancher vagt og rengøring har arbejdet sammen. I 

projektet vil der blive arbejdet videre ud fra de erfaringer, der er opnået i projektet om ”Øget læring 

gennem anvendelse af test” 

 

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 re-design mhp. øget brugervenlighed og faglig opdatering/udbygning af ord, billeder m.m. (3) 

 

I lighed med andre brancher introduceres nye materialer. I rengøringsbranchen er der sket en udvikling af 

materialer og midler til overfladebehandling af gulve – kaldet PUR. Overfladebehandlingen anvendes 

både i den offentlige og private del af branchen. Der efterspørges nu en uddannelse, der kan introducere 

behandlingsmetoden i teori og praksis. (4) 

 

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 fagligt, men også i høj 

grad sproglig revision af tre kompendier: Daglig erhvervsrengøring, Grundlæggende rengøringshygiejne, 

Hygiejne på skoler og institutioner. (5,6,7) 

 

Undervisnings kvalitet hænger nøje sammen med engagerede og veluddannede lærerne, der er bevidste 

om deres vigtige rolle. Desværre opleves det vanskeligt/umuligt, at motivere skolerne til at sende lærerne 

på konkret efteruddannelse inden for deres fag. Lærerne vil gerne, men driftsmæssige forhold begrunder 

ofte, at det ikke sker.   

 

Andre former for "efteruddannelse" afvikles derfor i form af to netværksmøder og en konference, hvor 

aktuel faglig viden formidles. (8) 

 

 

Der søges til rengøringsbranchen om følgende: 

 

Analyser, evalueringer og lign. 

 Omskrivning af kernemål i FKB 2679 Rengøringsservice - tema 2 (1) 

 Test til dokumentation af læringsudbytte – Rengøring og ejendomsservice - tema 1 (2) 

 Redesign og ajourføring af APP: ”Rengøringsordbog” (3) 

    

Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse   

 

 Uddannelse: Overfladebehandling af gulve – PUR (4) 

 Undervisningsmateriale: Daglig erhvervsrengøring (5) 

 Undervisningsmateriale: Grundlæggende rengøringshygiejne (6) 
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 Undervisningsmateriale: Hygiejne på skoler og institutioner (7) 

 To læreruddannelser (8) 

 
 

 

FKB 2679 - 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 fortsat et par analyser om end af ældre dato: ”Tekniske 

servicemedarbejdere – analyse af de tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og 

fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov” og "Jobprofiler i ejendomsservice" 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/faglærte 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. 

 

Der er et ønske om relevant ajourføring og opkvalificering af de faglærte. Der gennemføres derfor i 2017 

en analyse, der kan kvalificere vurderingen af de præcise behov for udvikling. Det forventes, at der på 

den baggrund er behov for udvikling af et par uddannelser bl.a. i anvendelsen af robotter.  (10,11) 

 

Drøftelser med lokale uddannelsesudvalg og skoleledelser m.fl. pegede i 2016 på et behov for en 

vurdering af den eksisterende AMU-porteføjle.  

 

Der i 2016 gennemført en analyse: ”Analyse af AMU inden for ejendomsservice". 
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Analyse-af-AMU-inden-for-ejendomsservice.-August-2016.-ISBN-978-87-92324-

70-2.pdf 
 

Analysen pegede på et behov for en ajourføring og reformulering af de fleste kernemål i 

kompetencebeskrivelsen.  

 

Denne ajourføring er gennemført i 2017. I arbejdet indgik også en vurdering af, om der var mål, der 

skulle nedlægges, sammenlægges eller fastholdes - helt 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 nu et kvalificeret grundlag til at arbejde med videre med test af den faglige indlæring.  

Der vil i projektet blive udviklet testspørgsmål til ca. halvdelen af de omskrevne mål i FKB 2636 

Ejendomsservice, der har en aktivitet på min. ½ årselev. Projektet vil inddrage de erfaringer, der er opnået 

i et andet projekt, der er gennemført i SUS i 2017: ”Øget læringsudbytte gennem anvendelse af test”. 

 

Der henvises her til tema 1 i UUL 2018 (9) 

http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Analyse-af-AMU-inden-for-ejendomsservice.-August-2016.-ISBN-978-87-92324-70-2.pdf
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Analyse-af-AMU-inden-for-ejendomsservice.-August-2016.-ISBN-978-87-92324-70-2.pdf
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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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: Miljø- og energioptimering 1 og 2. (12,13) 

 

To uddannelser er lagt sammen til en uddannelse: 48452 Betjening af udendørs maskiner, 

ejendomsservice. Der er derfor behov for et nyt undervisningsmateriale til denne uddannelse. (14) 

 

 

Analyser, evalueringer og lign. 

 Test til dokumentation af læringsudbytte 2679 FKB Ejendomsservice tema 1 (9) 

 

Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser 

 Uddannelse på baggrund af: Analyse af efteruddannelsesbehovet for faglærte ejendomsteknikere 

(10) 

 Uddannelse: Robotteknologi, ejendomsservice (11) 

 Undervisningsmateriale: Miljø- og energioptimering 1 (12) 

 Undervisningsmateriale: Miljø- og energioptimering 2 (13) 

 Undervisningsmateriale: Betjening af udendørs maskiner, ejendomsservice (14) 

                                         

 

FKB 2687 - Vagtservice 

 

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.  

 

Vagtbranchen forventer, at flere af de opgaver, der tidligere blev varetaget af politiet, overdrages til andre 

aktører.  Der ses allerede nu jobglidning, idet vagtbranchen har/har haft opgaver med grænsekontrol og 

transportopgaver – opgaver, der er overtaget fra politiet. Flere opgaver er til forhandling. 

 

Inden for det offentlige område indgår vagtpersonalet i stigende omfang på specialinstitutioner, hvor det 

faglige personale har behov for støtte af forskellig karakter. 

 

I august 2014 blev der afholdt et ”Udviklingsseminar”, hvor vagtbranchens interessenter, organisationer, 

skoler m.fl. deltog. 

 

Dette seminar underbyggede det ønske, som branchen havde, i form af en udvidelse af den eksisterende 

grunduddannelse og udvikling af flere mere specielle supplerende uddannelser, ligesom flere test blev 

efterspurgt. Grundlæggende Vagt blev godkendt og en afsluttende test teoretisk og praktisk sat i drift. 

 

På baggrund af forventningen om nye opgaver (Initiativ 35 i den politiske aftale om Bandepakke III) 

drøfter branchen nu, om Grundlæggende Vagt opfylder branchens behov for professionelle medarbejdere. 

Der stilles spørgsmål, om kvalitet og niveau stemmer overens med branchens behov. En arbejdsgruppe er 

nedsat og revision af Grundlæggende Vagt herunder også revision af de tilhørende test drøftes. (21) 

 

Test er i mange år gennemført på Grundlæggende Vagt og anses som positivt. Testen til Grundlæggende 

Vagt skal ajourføres - nye spørgsmål formuleres og uaktuelle spørgsmål slettes. (25) 

 

Test ønskes gennemført på flere vagtuddannelser. 

 

Erfaringer fra et projekt, der er afsluttet inden for ejendomsservice i 2017, viser, at arbejdet med 

udarbejdelsen af test kvalificeres, når uddannelsesmålene er præcist beskrevet. 
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Der ønskes gennemført et projekt, hvor målene ajourføres og her vil der indgå overvejelser om evt 

nedlæggelse, fastholdelse eller sammenlægning af mål – helt i overensstemmelse med intentionen i 

Trepartsdrøftelserne om et moderniseret AMU.  

Efterfølgende udarbejdes der testspørgsmål. 

Projektet omfatter således revidering af AMU- målformuleringer og udvikling af test – Vagtservice.  

 

Der henvises til tema 1 og 2 i ULL 2018 (15) 

 

 

Der blev i 2016 gennemført en brancheanalyse af ”Airport security”. 

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

Analyserapport-Oktober-2016.pdf 

 

Efterfølgende er FKB 2687Vagtservice gennemskrevet og ajourført nu - FKB 2295 og en ny tak tilføjet: 

Airport security. 

 

En referencegruppe er nedsat og der arbejdes nu med struktur og indhold i uddannelserne.  

Der ønskes udviklet tre uddannelser til eftersyn af køretøjer, screening af fragt og post, patruljering og 

overvågning. (18,19,20) 

 

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. ”Sikringsteknik” og 

”Konflikthåndtering og kommunikation”. Materialerne ønskes fagligt og især sprogligt revideret. (22, 23) 

 

Der er udviklet en app til ”Retsregler”. App’en anvendes i undervisningen på alle vagtuddannelserne og 

efterfølgende på jobbet efter endt uddannelse. Det faglige indhold skal revideres, da retsreglerne til 

vagtbranchen favner bredt og ofte ændres. (24) 

 

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. To uddannelser ønskes udviklet ”Kontrolcentral”og ”Security Awareness, trin 2” (15,16) 

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. (26) 

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/drift er en vigtig del af denne dialog. 

 

Analyser, evaluering og lign. 

 

 Revidering af AMU- målformuleringer og udvikling af test – Vagtservice - tema 1 og 2 (15) 
                        
 

Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser 

 

 Uddannelse: Kontrolcentral (16) 

 Uddannelse: Security Awareness, trin 2 (17) 

 Uddannelse: Airport security – Eftersyn af køretøjer (18) 

 Uddannelse: Airport security – Screening af fragt og post (19) 

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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 Uddannelse: Airport security – Patruljering og overvågning (20) 

 Uddannelse: Grundlæggende Vagt – revision (21) 

 Undervisningsmateriale: Sikringsteknik – revision (22) 

 Undervisningsmateriale: Kommunikation og konflikthåndtering – revision (23) 

 Undervisningsmateriale -  app: ”Retsregler” – revision (24)    

 Undervisningsmateriale – test: ”Grundlæggende Vagt” – revision (25) 

 To læreruddannelser (26)  

 

 

FKB 2765 - Teltmontage 

 

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

og fastholde medarbejdere, øgende 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 i ydelser 

 

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

med Foreningen af Danske Festudlejere og 3F.  

 

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

 

To teknisk betonede uddannelser er forældede. Der er behov for udvikling af en uddannelse, der 

indeholder de grundlæggende tekniske installationer, der indgår ved teltopstilling – helt i 

overensstemmelse med intentionen i Trepartsaftalen om et moderniseret AMU-system. (27) 

 

Basisuddannelsen for teltoperatører består af to uddannelser: Koordinering af teltmontage og Montering 

og indretning af rammetelte. Begge uddannelser skal fagligt ajourføres og omskrives efter de nye 

muligheder for målformulering. (28, 29) 

 

Telte forankres i jorden. Jordens beskaffenhed har derfor betydning for valg af forankring ved 

teltopstilling. Der er behov for et mindre undervisningsmateriale, der beskriver jordbund herunder 

beregningsmodeller for opstilling og forankring under forskellige vilkår. (30) 

 

Der er behov for følgende udviklingsopgaver: 

 

Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser 

     

 Uddannelse: Tekniske installationer, teltmontage (27)   

 Uddannelse: Koordinering af teltmontage – revision (28)    

 Uddannelse: Montering og indretning af rammetelte – revision (29)   

 Undervisningsmateriale: ”Jordbundsforhold og forankring af telte” (30) 

 

 

 

 

FKB 2663 – Industriel vask og efterbehandling af tekstiler 

 

Den private del af erhvervsvaskeribranchen beskrives i: ”Erhvervsvaskeribranchen- Årsrapport 2017”3 

fra DI. 

                                                 
3  

https://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyse%202017/Erhvervsvaskeribranchens%20%C3%A5rsrapport%202017.pdf 

https://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyse%202017/Erhvervsvaskeribranchens%20%C3%A5rsrapport%202017.pdf
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Sammenlignet med andre brancher er en stor del af erhvervsvaskerierne store/mellemstore knap 12% af 

virksomhederne har over 100 ansatte, mens 60 % har under 10 ansatte. Der er i alt ca. 2800 

fuldtidsansatte og personaleomsætningen er 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 en det øvrige arbejdsmarked beskæftigelsesmuligheder for udenlandske 

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

helhed.  Halvdelen af medarbejderne har ikke afsluttet en erhvervsuddannelse og sammenlignet med 

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

 

Virksomhedernes struktur, arbejdsorganiseringen, arbejdsprocesserne og teknologiudviklingen er 

industripræget. 

 

Vaskeriindustriens ændrede produktionsforhold ændres, ny teknologi herunder robotter er på vej og det 

betyder nye kompetencebehov hos medarbejderne.   

 

Der er behov for 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 nyudvikling er nødvendig. (33) 

 

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.  

 

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

AMU. Kernemålene i FKB 2663 Industriel vask og efterbehandling af tekstiler vurderes med henblik på 

overvejelse om nedlæggelse, fastholdelse eller sammenlægning. 

 

Der henvises til tema 1 i UUL 2018 (34)   

  

Analyser, evaluering og lign. 

 

 Brancheanalyse af udviklingstendenser inden for vaskeriindustrien – med særligt fokus på 

teknologi og robotter (33) 

 Omskrivning af kernemål inden for FKB 2663 Industriel vask og efterbehandling – tema 1 (34) 

 

 

  

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 udvalget. 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. 

 

Der har været en dialog med teater- og filmbranchen, som i stigende grad benytter kosmetikere til 

sminkeopgaver. Der er udtrykt behov for to efteruddannelseskurser mht. til make-up og sminke til 

professionelt brug. (35, 36) 
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Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser 

     

 Uddannelse: Avanceret make-up (35) 

 Uddannelse: Sminkør (36) 

 

  

FKB 2698 - Tandteknik 

 

Branchen har i lighed med andre brancher en faldende AMU aktivitet. Uddannelsesporteføljen har været 

drøftet og der ønskes en sammenlægning af tre uddannelser (”Modeller og abutments til implantater”, 

”Protetik på abutments eller fixturniveau” og ”Hybrid løsninger og barrer, tandteknik”) til en uddannelse 

(37) 

 

Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser 

 

 Uddannelse: Implantater (tre uddannelser sammenskrives til en) (37) 
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Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse  
for bygge- og anlægsområdet - 2018 

Revideret December 2017 

BAI´s prioriteringer i UUL Puljen 2018 – Lettere revideret i forhold til den oprindeligt fremsendte fra 

den 12. oktober 2017 

BAI prioriterer følgende punkter i sin ansøgning af udviklingsmidler til UUL-puljen 2017: 

 Prioritering 1: Ny ansøgning, Analyse: Kursusrevision af BAI´s AMU-kurser med henblik på mo-

dernisering af AMU og styrkelse af fleksibiliteten i AMU for at gøre AMU endnu bedre. Analysen

knytter sig til trepartsaftens afsnit vedr. et moderniseret AMU-system og Styrket fleksibilitet i AMU

 Prioritering 2: Skemanr.: 505442, Analyse:  Kvalitet og validitet i test i AMU, Knytter sig til Tema

1: Test og prøver i AMU . Denne oprindelige ansøgning bibeholdes. Der er ikke ændringer i indhold

eller budget

 Prioritering 3: Skemanr.: 505459, Analyse: Den digitale udvikling med fokus på automatisering

/robotter og droner i byggebranchen. Indhold og Budget for denne analyse er ændret og skal således

genansøges.

Den tidligere analyse: Bedre byggeprocesser med delmål fra AMU-uddannelser inden for Lean, Trimmet 

Byggeri, BygSol m.fl. udgår helt til fordel for den nye Prioritering 1, selvom den var inden for temaet om 

udvikling og revision af uddannelser med fokus på en klar, afgrænset beskrivelse af hvert delmål. 

Derudover prioriteres følgende: 

- Opdatering og ajourføring af uddannelsesmål, undervisningsmaterialer og faglæreruddannelse. Op-

dateringen skyldes i flere tilfælde anvendelse af nye materialer, metoder eller nye regler og bekendt-

gørelser.  

-  Undervisningsmidler, der ikke kan udvikles under almindelig udviklingssats inden for Asfaltområ-

det: 

o 44423 Fræsning i vejasfaltbelægninger,

o 44428 Produktion af vejasfalt.

I Budget og regnskabsskedmaet fremgår de enkelte prioriteringer. 

De enkelte analyser bliver beskrevet i form af de konkrete udviklingstiltag senere i redegørelsen. 

Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på udval-

gets jobområder. 

Tilbage til indholdsfortegnelse
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Beskæftigelsen inden for bygge- og anlæg 

 

Dansk Byggeri vurderer, at Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen stiger fra 161.700 personer i 2016 

med 3.300 personer i 2017 og yderligere 5.000 personer i 2018, således, at der i 2018 rammes et niveau på 

170.000 personer. Der er høj beskæftigelse og lav ledighed inden for byggefagene. BAT-kartellet anfører, at 

ledigheden i byggeriet samlet set er 2,7 %. Derfor er AMU i høj grad en mulighed for at få kvalificeret folk 

fra andre brancher til at gå ind i bygge- & anlægsbranchen. Branchen regner med, at aktivitetsniveauet i 

branchen vil fortsætte endnu nogle år med de store bygge- og anlægsprojekter. Det vurderes, at det især er 

privat boligbyggeri og offentlige projekter, som bærer væksten. Mangel på arbejdskraft kan derfor blive en 

udfordring. 

 

Den generelle økonomiske fremgang i dansk økonomi betyder, at det også går bedre for bygge- og anlægs-

branchen. Det vurderes, at det især er fremgangen i boligbyggeriet, som både stiger på grund af at flere flyt-

ter til de store byer, hvor der skal skabes plads til flere. Desuden er der et højt niveau af nybyggeri af almene 

boliger.  

Hvis der ikke samtidig investeres i yderområderne, kan de ikke fastholdes i længden, og folk vil ikke længere 

bosætte sig der. Det kan handle om nedrivning af forladte huse og om trafikal, forsyningsmæssig og digital 

infrastruktur. Når dette nævnes, er det fordi væksten i byggebranchen er koncentreret om de store byer.   

Markedet for reparation og vedligehold ventes at gå frem i 2017, mens anlægsmarkedet ventes at gå tilbage i 

2017 efterfulgt af fremgang igen i 2018. Markedet for reparation og vedligehold ventes at være påvirket af, 

at den såkaldte Boligjobordning jf. regeringens oplæg til Finanslov ikke længere vil kunne anvendes til 

håndværkerfradrag ved energiforbedringer i boligen. Dansk Byggeri gør opmærksom på, at der i resten af 

2017 stadig er mulighed for at bruge håndværkerfradraget til energibesparelser, f.eks. isolering og energisty-

ring, energirigtige vinduer, radonsikring og udvendigt malearbejde samt til tilslutning til bredbånd, samt in-

stallation, reparation eller udskiftning af solfangere.  

I Dansk Byggeris energianalyse 2017 er det kun en tredjedel af alle danske bygninger har et energimærke. 

Ud af dem har ca. 200.000 bygninger energimærke E eller dårligere. Især er det ældre bygninger i yderområ-

derne, der trænger til energirenovering. I forbindelse med køb og salg af boliger er energimærket af stor be-

tydning. 

Energimæssigt har Danmark også nogle internationale forpligtelser, der skal leves op til. Det betyder, at man 

på et tidspunkt må forvente, at der for alvor kommer gang i energirenoveringen af bygningsmassen, hvor der 

er et enormt potentiale. F.eks. vurderer Dansk Byggeri i sin Energianalyse, at der et stort potentiale i tagbase-

rede solceller, hvor det globale marked for solcelleteknologi vokser, men hvor Danmark ikke følger med på 

grund af ustabile rammebetingelser. Danmark har ellers gode forudsætninger for en stærk position inden for 

grøn energi, der kan skabe flere job og øget eksport. 

 
Slutteligt har de senere års skybrud samt oversvømmelser i især de kystnære områder skabt ødelæggelser. 

Her hviler der også en udfordring i de kommende år, som det vil kræve ganske store investeringer at imøde-

komme. Således ved vi fra dagspressen, at der er større klimaprojekter i gang i Haderslev og Frederikssund. 

Men siden 1. januar 2016 har kommunerne selv skullet betale 25 procent af klimatiltagene. Det har betydet, 

at nogle klimaprojekter udskydes eller aflyses helt. 

Beskæftigelsen i Bygge- og anlægsbranchen inden for en 10 årig periode har oplevet store udsving i den 

samlede beskæftigelse på mere end 45.000 personer fra næsten 190.000 beskæftigede i 2007 til 143.200 i 

2010 til ca. 165.000 i 2017. Dette blot for at vise, at byggebranchen er en betydende faktor i samfundsøko-

nomien. I 2018 vurderes det som nævn, at der vil være 170.000 beskæftigede i Bygge- og anlægsbranchen.  
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Beskrivelse af nye, konkrete uddannelsesbehov i den forbindelse, herunder konkrete udviklingstiltag i 

form af nye eller reviderede FKB  og arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og lærer-

uddannelse, samt behov for nye/ supplerende  undersøgelser, analyser og evalueringer mv. 
 

I analyser vedrørende de udmeldte temaer har vi 2 forslag, en analyse, der knytter sig til det udmeldte Tema 

1: Test og prøver i AMU samt en analyse, der knytter sig til Tema 2: Udvikling og revision af uddannelser 

med fokus på en klar, afgrænset beskrivelse af hvert delmål. Derudover har vi en behovsanalyse med fokus 

på digitalisering af byggepladsen med fokus på automatisering, robotter og droner på byggepladsen.  

 

Prioritering 1: Tema Et moderniseret AMU-system og styrket fleksibilitet i AMU. Der indsendes i de-

cember 2017 en ny ansøgning  i kategorien Analyse: Kursusrevision af BAI´s AMU-kurser med henblik 

på modernisering af AMU og styrkelse af fleksibiliteten i AMU for at gøre AMU endnu bedre. Analy-

sen knytter sig til tema for genansøgningen vedr. et moderniseret AMU-system og Styrket fleksibilitet i 

AMU. Vi har inden for BAI´s område et fungerende AMU-system, hvor parterne er inden for området bevid-

ste om og bakker op om, at det er gennem AMU medarbejderne får såvel faglige og sikkerhedsmæssige 

kompetencer for at begå sig på en byggeplads. – Dette sker gennem certifikatuddannelser, som i nogle tilfæl-

de er forudsætning for overhovedet at kunne arbejde i en jobfunktion inden for bygge- og anlæg, det gælder 

gennem eksamensuddannelser, hvor der i visse erhverv gælder særlige uddannelseskrav, der er fastlagt af de 

relevante myndigheder, og det gælder i kontraktuddannelserne, hvor der indgås en uddannelsesaftale mellem 

en ansat medarbejder og arbejdsgiveren om at gennemføre et længerevarende AMU-forløb, f.eks. et 24 ugers 

AMU-uddannelsesforløb over 2 år – alle gode eksempler på et fungerende AMU-system, der er i stand til at 

fastholde beskæftigelse for ufaglærte, at gå fra ufaglært til specialiseret arbejdskraft til faglært og at tiltrække 

arbejdskraft fra andre brancher, når beskæftigelsen er høj i bygge- og anlægssektoren.  Trepartsaftalens mu-

lighed for at foretage en kursusrevision og gennemgang af alle AMU-uddannelserne  med henblik på overve-

jelse om nedlæggelse, fastholdelse eller sammenlægning – etablering af ny AMU-portefølje med ny systema-

tik, der kunne tillade en styrket fleksibilitet i AMU skal undersøges og beskrives.  

 

Det AMU-system, som vi har, fungerer godt et langt stykkke hen ad vejen. Vi forventer, at vi gennem en 

kursusrevision vil få et mere overskueligt kursusudbud for brugerne, så AMU kan leve op til en bedre kvali-

tet og levere AMU-kurser, der sikrer, at medarbejdere og virksomheder i højere grad bruger AMU for at bli-

ve opkvalificeret i forbindelse med bedre byggeprocesser, bedre arbejdsmiljø, bedre byggetekniske løsninger 

og højere produktivitet m.m.   
 

 

 

 

Prioritering 2: Kvalitet og Validitet i test til AMU, Det oprindelige Tema 1 

Det er projektets formål at gennemføre et udviklingsprojekt, der kvalificerer faglærere inden for BAI´s om-

råde til udvikling, gennemførelse og validering af test, der kan bidrage til at dokumentere, at kursisterne har 

tilegnet sig de kompetencer, der fremgår af AMU-målformuleringerne inden for uddannelserne til rørlægger 

(1. trin til Kloakmester) og stilladsmontør (Kontraktuddannelse) samt af enkelte øvrige AMU-

målformuleringer. Denne analyse er ikke ændret i forhold til den første ansøgning fra oktober. 

 

Dette skal ske gennem afholdelse af udviklingsseminarer, hvor faglærere inden for de pågældende branche-

områder kvalificeres til udvikling og anvendelse af testmaterialer til de arbejdsmarkedsuddannelser, der ind-

går i rørlægger- og stilladsmontørforløbene.  

 

I udviklingsprojektet vil der være fokus på anvendelse af både start-test og slut-test samt eventuel anvendelse 

af løbende test, hvis det skønnes relevant i forhold til de enkelte arbejdsmarkedsuddannelsers indhold og 

længde.  
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Et yderligere fokus vil være skolernes muligheder for at gennemføre test for kursisterne inden for arbejds-

markedsuddannelser, der primært bidrager til at udvikle kursisternes praktiske kompetencer, og som kun i et 

vist omfang kan afdækkes ved hjælp af teoretiske testmaterialer.  

 

Anvendelse af start-test vil have til formål at give faglærerne en indsigt i kursisternes kompetencer ved ud-

dannelsens start. På denne baggrund vil faglærerne kunne justere undervisningen, og de vil kunne give kursi-

sterne feedback på, hvordan de selv kan bidrage til at tilegne sig de kompetencer, der fremgår af AMU-

målformuleringerne.  

 

Anvendelse af slut-test vil have til formål at dokumentere, at kursisterne har nået målene for arbejdsmar-

kedsuddannelsen. Det er vigtigt, at kursisterne i forbindelse med, at de får resultaterne får feedback fra fag-

lærerne, så de får indsigt i, hvordan de fremadrettet kan få et endnu større udbytte af at deltage i arbejdsmar-

kedsuddannelser.  

 

Dermed sættes der i projektet fokus på, hvordan test og dokumentation af læringsudbytte kan indgå som et 

pædagogisk-didaktisk element i planlægning og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelserne. 

 

Projektet følger op på et tidligere gennemført projekt: Analyse af prøveformer og test i BAI’s AMU-

uddannelser gennem forsøg og evaluering. Dette projekt viste, at såvel kursisterne som faglærerne er positivt 

stemt over for anvendelse af test i arbejdsmarkedsmarkedsuddannelserne. I det gennemførte projekt blev det 

anbefales, at der arbejdes videre med udvikling af test i arbejdsmarkedsuddannelserne, og at de udviklede 

test kvalitetssikres og valideres, så de i højere grad kan bidrage til dokumentation af læringsudbyttet i AMU 

på tværs af faglærere og skoler. 

 
 

Prioritering 3: Behovsanalyse af den digitale udvikling med fokus på automatisering/robotter/droner i 

byggebranchen. Hvad betyder den digitale udvikling i arbejdsopgaverne for bygge- og anlægsbranchens 

medarbejdere – faglærte som ufaglærte - og hvilke nye kompetencer kræves, så håndværkerne kan tilegne sig 

digitale teknologier til at løse opgaverne fremover? Denne analyse genfremsendes, idet vi har skåret den til 

indholdsmæssigt og reduceret budgettet i forhold til det oprindelige budget for analysen. 

 

Formålet er gennem analyse at opnå en samlet forståelse for organisering af uddannelsesplanlægning og 

kompetenceudvikling inden for byggebranchen som kontekst for kompetencer til at imødekomme den digita-

le udvikling i arbejdsopgaverne, samt at afdække fremtidige krav til digitale kompetencer, som udgangs-

punkt for udvikling af relevante og målrettede efteruddannelsesaktiviteter. Formålet er derudover at komme 

med anbefalinger til kurser, teknologi og undervisningsmaterialer der kan imødekomme fagområdets udvik-

ling med fokus på digitalisering og automatisering/robotter/droner. 

 

Byggebranchen har store forventninger til de nye teknologier. BAI´s opgave er, at have et fokus på også den 

teknologiske udvikling, at få data om, hvilke kompetencer bygningsarbejder skal have for at bestride deres 

job. AMU-uddannelserne skal bidrage til, at medarbejdere på alle niveauer kan håndtere digitalisering og ny 

teknologi. Bl.a. har branchen forventninger om, at en stigende automatisering være en vej at gå for at få et 

bedre arbejdsmiljø og mindre nedslidning med færre tunge løft.  Men bygge- og anlægsbranchen er anderle-

des end industrien, fordi byggepladserne flytter rundt, og ikke er stationære. Det samme vil gælde det nye 

udstyr.  

 

Programmering af fleksible robotter til de tunge og ensformige opgaver er i udvikling. Der er prognoser der 

sætter fokus på, at større automatisering samt robotter og håndværkere sammen udføre opgaverne hurtigere 

og med langt mindre nedslidning og dermed mere rentabelt. 
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Der er en accelererende udvikling inden for automatisering/robotter inden for byggebranchen. Teknologien 

har bredt sig fra bilindustrien til mange andre brancher og arbejdspladser med meget manuelt arbejde: Teks-

tilproduktion, sygehuse, landbrug, industri og affaldshåndtering. 

 

Fællestrækket er opgaver, der handler om at løfte, håndtere, bearbejde, sortere, kvalitetsteste og transportere 

– det ensidige gentagne arbejde, som robotter bedre kan holde til i længden. 

Vi mangler at, turen kommer til byggebranchen, så håndværkerne kan frigøres til at improvisere og analysere 

og løse opgaver med stor variation og kompleksitet. 

 

I en almindelig skurvogn eller håndværkerbil ligger der i dag meget forskelligt værktøj, som slet ikke fandtes 

for bare 50 år siden. Fremover kan der måske findes droner, robotarme, mobile robotter og andre smarte tek-

nologier med indbygget kunstig intelligens. Der er derfor et stort behov for at se nærmere på morgendagens 

højteknologiske byggeplads. 

 

Parterne ser den nye teknologi som meget anvendelig for håndværkeren, både nu og i en nær fremtid. Det 

teknologiske udstyr kan være med til at kvalitetssikre materialer samt i nogle tilfælde aflaste håndværkeren i 

at udføre krævende opgaver. Det er desuden vigtigt, at byggebranchen involveres i de nye muligheder. I til-

knytning til analysen ansøges om midler til AMU-uddannelse om droners anvendelse på byggepladsen. 

 

 

Konkrete udviklingstiltag i form af nye eller reviderede FKB, arbejdsmarkedsuddannelser, undervis-

ningsmaterialer og læreruddannelser samt behov for nye/ supplerende undersøgelser, evalueringer 

m.v. 

Målgrupper inden for BAI´s område  

Udvalgets primære målgruppe omfatter - med undtagelse af el- og vvs- områderne - alle ansatte udførende 

bygge- og anlægsarbejdere i Danmark, som tilhører målgruppen for arbejdsmarkedsuddannelserne. Dvs. 

ufaglærte, faglærte og EUD-teknikere, såvel privat som offentligt ansatte samt selvstændige erhvervsdriven-

de. 

Primærmålgruppen er således den del af arbejdsstyrken, som i praksis gennem deres daglige arbejde gen-

nemfører bygge- og anlægsarbejder i praksis. 

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 
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 Affaldsdeponering 

 Spildevandsområdet  

 Brøndboring og boringer 

 Banebygning 

 

I BAI´s ansøgning om udviklingsmidler til FKB, Uddannelsesmål, Undervisningsmaterialer og Faglærerud-

dannelse er vi langt hen ad vejen optaget af til stadighed at have undervisningsmidler, der er ajourførte. Det 

er klart, at certifikatbelagte områder skal være opdaterede. Vi har derfor søgt midler i forbindelse med f.eks. 

Vejen som arbejdsplads, hvor der netop har været høringsrunde om nye vejregler, som resulterer i ny be-

kendtgørelse.  

 

Vi har for 2015-bevillingen  fået revideret materialer vedr. farlige stoffer. I denne ansøgningsrunde indgår 

udarbejdelse af test til nedennævnte kurser i analyseopgaven Kvalitet og validitet i test til AMU. 

 

- 45845 Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer. Kurset har en varighed på 4 dage. Det er 

et certifikatkursus, men der er ikke prøve.,  

- 48320 Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer, Kurset har en varighed på 3 dage, og er ikke 

et såkaldt certifikatkursus. 

- 45588 Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. Kurset er et certifikatkursus og har en varig-

hed på 1 dag. 

Andre materialer er under næsten konstant opdatering på grund af ændringer i Bygningsreglementet. Det 

gælder f.eks. uddannelser og uddannelsesstrukturer vedr. Lufttæthed, Energioptimering og andre, hvor der 

ikke er certifikat, men hvor der i forbindelse med gennemførelse af netop afsluttet analyse har været gennem-

ført forsøg med prøver. Endvidere er der godkendt 2 nye AMU-uddannelser med prøve vedr. Lufttæthed 

2020. På UUL 2018 er søgt om midler til afholdelse af faglæreruddannelse. Desværre findes mange eksem-

pler på forkert placering af dampspærre – ikke kun ved renovering, men endda ved nybyggeri. I løbet af no-

vember annoncerede regeringen, at med de reviderede energikrav gøres bygningsklasse 2020 ikke obli-

gatorisk, men vil fortsat være en frivillig klasse i bygningsreglementet. Dette skulle ifølge ministe-

ren give branchen ro til at finde de rigtige løsninger og sikre, at der ikke er nogle projekter, der gen 

nemfører uhensigtsmæssige dispositioner, hverken økonomisk eller energimæssigt.  
 

Boringer på land er et område, som igen trænger til nye materialer og revision af uddannelsesmål.  

 

Kloakering er også et område, hvor der jævnligt reguleres. Vi har således søgt om midler til opdatering af 

materialer. Der er også interesse for prøver inden for området. Kloakrørlæggeruddannelsen, som udgør det 

første trin på vejen til at blive Kloakmester kører fra enkelte skoler som fjernundervisning. Til dette skal der 

udvikles relevant materiale, som der er søgt om. Kloakmestereksamenen som blive projektorienteret og digi-

tal, bliver der også lagt vægt på, at kloakmestrene kan håndtere digitale tegninger, eksempelvis miljøansøg-

ning til kommunen. Funktionen fagligt ansvarlig, som der opereres med i autorisationslovgivningen, vil også 

blive prioriteret i vor ansøgning.  

Inden for asfaltområdet satser vi på at få lidt flere undervisningsmidler i form af film. De foreliggende ma-

terialer trænger til en alvorlig opdatering. Videoklip og film vil kunne understøtte undervisningen. Der er så-

ledes ansøgt om mider til asfaltområdet, som ikke kan udvikles til gennemsnitstakst. I en evaluering af ud-

dannelsesmål og struktur, som blev udarbejdet for 2015-bevillingen, anbefales det, at der ses på anvendelsen 

af digitale medier og udvikling af undervisningsmaterialer.  
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Struktørområdet 

Som en følge af de mange store anlæg har vi ansøgt om midler til udvikling af kurser, som, hvor enkelte er 

videregående i forhold til de eksisterende kurser inden for struktørområdet med et nyt uddannelsesmål: Spe-

cialforskalling for struktører. En række af disse kurser vil især henvende sig til folk med erfaring samt til fag-

lærte struktører. Her er især brug for en opdatering af nogle af materialerne.  

Kabel- og ledningsarbejder findes der en del af. Her er et område, hvor der ikke har været udviklet undervis-

ningsmaterialer i mange år.   

Til januar 2018 træder en ny bekendtgørelse om førercertifikater i kraft. Det betyder, at vi også her vil ansø-

ge om udviklingsmidler til opdatering af undervisningsmaterialer og tests, der kan komme maskinførere og 

kranførere til gavn.  

 

Det tværgående område 

Vi har igennem nogle år satset på at få udviklet flere materialer til anvendelsen i Åbent værksted.  Den cen-

trale idé er, at de udbudte kurser kan gennemføres også med små deltagertal på nogle af kurserne, samtidig 

med at små virksomheder uden uddannelsesplanlægning bedre kan udnytte og anvende AMU´s muligheder. I 

den forbindelse vil der blive udviklet undervisningsmaterialer, der i højere grad er selvinstruerende. I vores 

ansøgning til UUL-puljen for 2018 satser vi også på at få udarbejdet nogle materialer inden for fjernunder-

visning. Learnmark Horsens gennemfører i samarbejde med andre skoler inden for Rørlægger-

Kloakmesteruddannelserne som fjernundervisning. Her søges således om tilretning af materialer til rørlæg-

geruddannelsen.  

 

Digitalisering 

 

Det tværgående område handler også om anvendelse af digitale tegninger på byggepladsen, anvendelse af 

elektroniske platforme og anden ny teknologi. I Danmark har det ikke hidtil været almindeligt at se robotter 

eller droner på byggepladsen. Men teknologien er på vej, hævdes det. De nye teknologier kræver nye kompe-

tencer og dermed efteruddannelse. P.t. er det givet, at AMU vil komme til at udbyde pilotuddannelser, da der 

allerede findes private udbydere. Men alligevel vil der være behov for at vide noget om, hvad man må med 

en drone, og hvordan man skal vurdere indkomne data. Den nævnte behovsundersøgelse kan formentlig også 

gøre os klogere udbredelse, forventninger og AMU-systemets muligheder.  

 

Oversættelse af materialer 

BAI modtager i stigende grad forespørgsler om materialer på fremmedsprog. Vi har især fået forespørgsler 

inde for Asbest, PCB, bly, men også inden for rørlægger. I vore ansøgninger kan ”oversættelse” figurerer på 

vore ansøgninger til UUL Puljen. Normalt vil vi kun ansøge om oversættelse til ét sprog ad gangen. Vi kan 

som efteruddannelsesudvalg ikke påtage os at oversætte alle mulige materialer. Så der er nogle få områder, 

vi har valgt at prioritere, typisk vil det være de certifikatbelagte områder. Hidtil har vi for 2015 og 2016-

bevillingen fået tilskud til oversættelse af Arbejdsmiljøhåndbogen til tysk, polsk og nu også italiensk. Inden 

for metro-city-ring er der især mange italienske medarbejdere. Ser man på ulykkesstatistikken inden for byg-

geriet synes fremmedsprogede at være mest udsatte.  

 

Faglæreruddannelse 

Vi har ansøgt om 7 uddannelser til teknisk-faglig og pædagogisk opkvalificering af faglærerne. Der er ofte 

tale om ajourføring vedr. nye bekendtgørelser m.v. Men der ansøges også om midler inden for det pædagogi-

ske-didaktiske område.  

 



Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri 
 

8 

 

Behovsredegørelse. Kvantitative vurderinger af tendenserne i udviklingen, dvs. om den beskrevne ud-

vikling inden for udvalgets jobområder medfører faldende, uændret eller stigende uddannelsesaktivi-

tet i det kommende år. Vurderingen ledsages af en konklusion om udvalgets samlede aktivitet på tværs 

af jobområder  

I forhold til den oprindelige Arbejdsmarkedspolistiske redegørelse fra oktober er statistikken for hele 1. 

halvår kommet.  

 

AMU-statistikken for hele 1. halvår 2017 viser, at AMU-aktiviteten er steget i forhold til samme periode sid-

ste år. Vi har hidtil haft en formodning om, at høj aktivitet inden for byggeriet, kunne aflæses i et fald i 

AMU-aktiviteten, men sådan behøver det ikke nødvendigvis at hænge sammen.  Mange jobs kræver et certi-

fikat og/eller uddannelse.  I forhold til samme periode sidste år er antallet af deltagere steget med 8,7 %, 

mens der har været et lille fald i gennemsnittet for alle udvalg. Også i antallet af årselever*) har der været en 

stigning i AMU-aktiviteten inden for BAI´s område på 4,1 %.  
 

Aktiviteten er steget inden for en række områder, herunder Affaldsdeponering og Brøndboring, der er områ-

der med forholdsvis få kursister, samt Tagdækning, Lettere materialer, Anlægsarbejder, Entreprenørmateriel 

samt Gulvlægning og vådrumssikring. Der er dog et fald i aktiviteten inden for:   

- Industriel fremstilling af betonvarer/-elementer 

- Konstruktion og montage med glas og alu 

- Isolering af tekniske anlæg 

- Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer 

 

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

- Anlægsarbejder:    8.990 

- Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer:  3.533 

- Stilladsmontage:    2.187 

- Beton- og Montagebyggeri:   2.015 

- Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer:     983 

- Anvendelse af entreprenørmateriel:    938 

- Asfaltbelægninger:       936 

- Bygnings- og automaling samt skilteproduktion:     878 

 

Top 200 
Der er udarbejdet en Top 200, der viser de mest populære kurser inden for BAI. Der er dog en række – også 

meget anvendte kurser - som ikke tæller med i denne oversigt, f.eks. Epoxy, Gaffeltruck, Mobilkran, Kon-

flikthåndtering. Det er tydeligt, at certifikatkurser og eksamensuddannelser, som kloakrørlægger og kloak-

mester figurerer højt på listen.  

 

For første gang har der været flere deltagere på Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj end på 

Vejen som arbejdsplads. Brandforanstaltninger er ikke registreret som et certifikatkursus, men virker sådan i 

praksis, da det er et spørgsmål om at have kompetencer, der anvendes i byggeriet i forbindelse med   forsik-

ringsdækning.  

 

Men der er også plads til en række kurser af tværgående og af organisatorisk art, f.eks. Praktikvejledning af 

eud-elever/lærlinge, Trimmet byggeri, Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen, kurser der li-

geledes har høje deltagertal. Derudover kan vi konstatere, at et nyudviklet kursus Partnering i byggeriet, der 

blev godkendt i februar 2017 synes at være kommet godt fra start med 202 deltagere i første halvår 2017. 

Også kurser, der omhandler farlige stoffer som Asbest, PCB, Bly m.fl. har høje deltagertal højt.  
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Indsatsen over for ledige og positivlisterne 

Også i 2017 har vi inden for bygge- og anlægsområdet lavet lister til den landsdækkende positivliste efter det 

nye koncept, der betyder, at de ledige selv kan plukke mellem de foreslåede kurser inden for et erhvervsom-

råde. Derudover har hvert udvalg foreslået en række jobrettede uddannelsesforløb for ledige, der vil arbejde 

inden for branchen. De fleste af disse pakker består af introducerende forløb med navnet På vej til…._-  hvor 

deltageren med praktisk erfaring og flere kurser kan blive specialiseret arbejdskraft og på et senere tidspunkt 

få merit til et erhvervsuddannelsesforløb. I samarbejde med skolerne er der udviklet enkelte uddannelsespak-

ker til faglærte, men i en situation med næsten fuld beskæftigelse, vil de fleste deltagere være i beskæftigel-

se. 

 

Positivlisten for 2017 har kun haft virkning fra 1. marts 2017. I den henseende viser AMU-statistikken, der 

nu omfatter 1. halvår ikke, at der skulle være flere ledige på jobrettet AMU-uddannelse end tidligere. Faktisk 

er det kun 5 % af deltagerne, der går på jobrettede uddannelse, mens langt den overvejende del af kursisterne 

faktisk er i beskæftigelse.   

 

Skolerne melder om, at det med listen over enkeltkurser er nemmere at køre undervisningen sammen med 

folk, der er i beskæftigelse, da jobcentrene sjældent kan samle hele hold. Vi er som efteruddannelsesudvalg 

blevet anmodet om, at bidrage til de landsdækkende positivlister for 2018 og har noteret, at listen over stil-

lingsbetegnelser nu opererer med jobåbning inden for erhvervsdykkerområdet.  Vi har således udvidet listen 

med kurser for erhvervsdykkere og tilføjet kurser, der også tillader at ledige, der ønsker job inden for beton-

elementområdet kan få et jobrettet forløb. 

 

Efter indsendelse af Positivlisten i oktober har vi revideret listen og fjernet 24 enkelte AMU-uddannelser fra 

listen. Dette betyder hovedsageligt, at jobrettede uddannelsesforløb for de faglærte forkortes, men at mulig-

hederne for ufaglærte med hensyn til kursusvalg er uforandret. Som nævnt har der endda været plads til at 

udvide med erhvervsdykkerområdet, som er et område, hvor der er påvist jobåbninger. 

 

 

Forventninger til uddannelsesaktiviteten 

BAI vurderer forsigtig, at uddannelsesaktiviteten inden for BAI´s område vil være let stigende for det kom-

mende år. Det dog kan afhængig af aktiviteten i branchen gå flere veje. I første halvår har vi set en stigende 

kursusaktivitet på trods af travlhed i branchen.  

 

Udmøntning af trepartsaftalen burde alt andet lige give større kursusaktivitet. Gennem analysen om Kursus-

revision af BAI´s AMU-kurser med henblik på modernisering af AMU og styrkelsen af fleksibiliteten i AMU 

med henblik på at gøre AMU endnu bedre ønsker vi, at det skal blive lettere at vælge AMU-kursus, hvilket vi 

håber vil slå igennem – forhåbentlig i 2019. Konjunkturbarometeret tyder på, at rekruttering af arbejdskraft 

til bygge- og anlæg fra andre brancher vil være aktuel. Dette bør ligeledes afstedkomme nogen aktivitet.  

 

En stor del af den del af arbejdskraften, der er i beskæftigelse har fortsat brug for at få opdateret deres kom-

petencer, men på grund af travlhed i branchen, får de ofte ikke lige meldt sig til. De jobrettede kurser og ud-

dannelsespakker får forhåbentlig bedre fodfæste, således at det også kunne være en vej til rekruttering for 

branchen. Den fleksibilitet, der er i de landsdækkende positivlister, hvor ledige kan plukke i de enkelte 

AMU-kurser inden for et erhvervsområde, kan formentlig også bidrage til, at det bliver lettere for den ledige 

at få gennemført et relevant kursus, samtidig med at udbyderne kan få det til at løbe rundt.   

 

AMU-aktiviteten, der generelt har været stagnerende har betydet, at det er svært af få faglærerne til at melde 

sig til faglærerkonferencer. Det gælder f.eks. tiltag i forhold til det nye Bygningsreglement, hvor BAI ville 

præsentere nye regler, de nye kurser og de nye materialer på en faglærerkonference. Den kunne blot ikke 

gennemføres på grund af meget få deltagere.  
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Konklusion om udvalgets samlede aktivitet på tværs af jobområder 

 

På baggrund af trepartsaftalen og udviklingen i bygge- og anlægssektoren vil vi tillade os at vurdere, at  kur-

susaktiviteten inden for BAI´s område i bedste fald vil være stigende for det kommende år. Inden for bygge- 

og anlæg skal positivlisterne først og fremmest tiltrække folk uden for branchen, hvilket kan blive en udfor-

dring.  Under alle omstændigheder finder vi, at AMU er et godt arbejdsmarkedspolitisk redskab til at sikre 

kvalificeret arbejdskraft. Med de nye initiativer på VEU-området er der tegn på, at det vil blive endnu bedre! 



ETIE – Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi
Ansøgning om AMU-udviklingsmidler 2018 – revideret november 2017 

1 

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse – revideret november 2017 
Overordnede tendenser 
Udviklingen i installationsbranchen er fortsat god. De sidste års vækst fortsætter, og branchen forventer 
fortsat vækst i moderat tempo. 

I 2016 steg installationsbranchens omsætning med 1,5 mia. kroner til 48,2 mia. kroner – en stigning på 3,1 
procent. Omsætningen fordelte sig i 2016 med 27,6 mia. kroner i elbranchen og 20,6 mia. kroner i vvs-
branchen. Det var forventet, at installationsbranchens omsætning ville stige, og det forventes, at denne 
stigning vil fortsætte. 

TEKNIQ’s Markedsanalyse1  indeholder en analyse af udviklingen i installationsbranchens aktivitet. 
Fremgangen i 2016 blev skabt af flere ting i relation til bedre konjunkturer. Stigende beskæftigelse og 
fremgang på boligmarkedet har sat skub i privatforbruget. Industriproduktionen stiger og er nu over 
niveauet fra før finanskrisen. Erhvervslivet er begyndt at investere mere, men fra et lavt niveau, og 
virksomhederne efterspørger i stigende grad moderne elektriske installationer. Den samlede byggeaktivitet 
er stigende og bidrager til branchens omsætning. Der er fortsat meget offentligt byggeri. Aktiviteten fra de 
store sygehusbyggerier er stigende og topper først i de kommende år. Der er endelig kommet mere gang i 
det private byggeri, da særligt boligbyggeriet er blevet mere attraktivt. Flere bolighandler og stigende 
friværdi resulterer i flere boligrenoveringer. 

TEKNIQ skønner, at den moderate vækst i installationsbranchen fortsætter i 2017 og 2018. Konkret 
forventes det, at installationsbranchens omsætning stiger med 1,7 mia. kroner i 2017 – en stigning på 3,5 
procent. I 2018 skønnes branchens omsætning at stige med 1,5 mia. kroner til 51,4 mia. kroner – en 
stigning på 3 procent. I 2017 vil branchens omsætning fortsat være et godt stykke lavere end i toppen i 
2008, hvor branchen omsatte for 54,1 mia. kroner.  

TEKNIQs fremtidsforventninger til installationsbranchen er lyse. Opsvinget i dansk økonomi har bidt sig fast. 
Beskæftigelsen stiger, privatforbruget øges, boligmarkedet blomstrer og eksporten er på vej op. Bolig-og 
erhvervsinvesteringerne stiger, men fra et forholdsvist lavt niveau. De offentlige investeringer er stabile på 
et højt niveau. Øget fremgang i dansk og international økonomi vil understøtte installationsbranchens 
aktivitet, men international politisk uro kan dæmpe opsvinget. TEKNIQ vurderer, at installationsbranchen 

1 TEKNIQ Markedsanalyse 2017 
http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/Markedsanalyse/markedsanalyse-2017/ 

Tilbage til indholdsfortegnelse
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kan se frem til nogle år med stabil vækst, da mange af de positive tendenser fra 2016 fortsætter i 2017 og 
2018.  

Flere af de store offentlige projekter som hospitalsbyggerier igangsættes eller er igangsat, og disse 
projekter vil igen understøtte branchens aktivitet i de kommende år. Det offentlige har holdt hånden under 
byggeaktiviteten i kriseårene, hvor det private byggeri stod stille. Der er stadig et højt niveau af offentligt 
byggeri, men det private byggeri er nu begyndt at stige moderat. Det gælder særligt boligbyggeriet i de 
store byer, men også erhvervslivets investeringer stiger pænt. Det private byggeri forventes at øge 
momentum. Flere i beskæftigelse og fremgang på boligmarkedet øger de private boligrenoveringer. 
Installationsbranchen præges også af, at tekniske installationer spiller en stadig større rolle i både 
samfundet og i byggeriet.  

Installationsbranchens virksomheder forventer både en stigende omsætning i 2017 og om fem år. I 2017 
forventer 40 procent af virksomhederne, at deres omsætning vil stige, 52 procent tror på en uændret 
omsætning, mens 8 procent forventer en lavere omsætning. Samlet viser besvarelserne fra TEKNIQs 
medlemsundersøgelse, at virksomhederne forventer en omsætningsvækst på 3,6 procent i 2017. Kaster 
man et blik fem år frem i tiden, er installationsvirksomhederne endnu mere optimistiske, og 62 procent af 
virksomhederne regner med, at omsætningen er større om fem år end i 2016. Blot 6 procent forventer, at 
omsætningen falder.  

Afhængig af markedsområde forventer mellem 39 og 57 procent af elvirksomhederne en stigning i 
omsætning om 5 år, mens blot få procent forventer et fald. Andelen af elvirksomheder, der har angivet, at 
de forventer en stigning i omsætningen, er faldet lidt i forhold til sidste år. Det gør sig gældende på alle 
markedsområder. 

Elbranchens virksomheder ser igen i år det største vækstpotentiale indenfor energieffektivisering, 
intelligente bygningsinstallationer og traditionelt installationsarbejde. 
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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. 

  

Installationsbranchens beskæftigelse steg i følge Danmarks Statistik med 1.850 beskæftigede til en samlet 
beskæftigelse på 44.300 personer i 2016 – en stigning på 4,4 procent.  

I 2016 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 
900 personer i 2016 og 700 personer i 2017 – stigninger på 2 procent i 2017 og 1,5 procent i 2018. 
Installationsbranchen vil dermed overgå beskæftigelsen i 2007 og i 2018 beskæftige 45.900 personer 
fordelt på 28.400 beskæftigede i elbranchen og 17.500 beskæftigede i vvs-branchen. 

For at imødekomme fremtidig mangel på arbejdskraft er der behov for at installationsbranchen tiltrækker 
endnu flere medarbejdere. Installationsbranchens beskæftigelse er steget langt mere i 2015 og 2016, end 
ledigheden for elektrikere og vvs’ere er faldet. Installationsbranchen har altså formået trække folk tilbage 
til branchen og at øge lærlingeoptaget betydeligt tre år i træk.   

Ledigheden for elektrikere var i august 2017 på 1,14 procent mod 1,32 procent på samme tid i 2016. 
Ledigheden for vvs’ere var 1,93 i august 2017 mod 2,53 procent ved udgangen af august 2016 

Dette kan ske gennem nyuddannelse, fastholdelse og opkvalificering. Installationsbranchens beskæftigelse 
er steget langt mere i 2015, end ledigheden for elektrikere og vvs’ere faldt. Installationsbranchen er 
begyndt at trække folk tilbage til branchen, hvilket giver et behov for opkvalificering for den gruppe 
medarbejdere, der har været væk fra branchen gennem længere tid. 
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TEKNIQs medlemsundersøgelse om arbejdskraft2 viser, at installationsbranchens virksomheder oplever, at 
det er blevet sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft det seneste år. Hele 58 procent angiver, at de 
vurderer, at det er blevet sværere. Virksomhederne forventer, at denne udvikling vil fortsætte.  

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 har stadig mulighed for at tage flere opgaver, men mangel på 
arbejdskraft kan gradvist begrænse branchens vækstmuligheder i de kommende år. 

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. 

Selvom ETIE har arbejdet for at øge udbuddet og pålideligheden i det, er det oplevelsen, at skolerne ikke er 
interesserede i at udbyde garantikurser og i en årrække har nedprioriteret deres efteruddannelsesudbud i 
forhold til erhvervsuddannelserne. Det er afgørende for ETIE, at AMU-udbuddet 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. 

Analyseprojekt: Et moderniseret AMU-udbud og bedre målbeskrivelser 
ETIE ønsker på sigt at udvikle prøver til alle AMU-kurser inden for ETIE’s portefølje. I forbindelse med de 
tidligere udviklingsprojekter, som ETIE har gennemført er det blevet klart, at der er brug for meget præcise 
målbeskrivelser, når der skal laves prøver til kurserne.  

                                                 
2 TEKNIQs Arbejdskraftundersøgelse 2017: 
http://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/markedsforhold/analyseogstatistik/arbejdskraft  
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Derudover ønsker ETIE at ensrette målbeskrivelserne på tværs af AMU-udbuddet, så det bliver lettere 
genkendeligt og forståeligt for målgrupperne.  

Endelig er efterspørgslen efter de forskellige kurser meget forskellig og der er derfor et behov for at 
gennemgå kursussammensætningen for at sikre en bæredygtig efterspørgsel på hele kursusudbuddet. 
Gennemgangen vil medvirke til implementeringen af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, 
efter- og videreuddannelse og vil være af det samlede kursusudbud på ETIE’s område. 

Analyseprojekt 

 Der søges  562.820 kr. til et analyseprojekt om Et moderniseret AMU-system og bedre 
målbeskrivelser på ETIE’s område. Projektet er nærmere beskrevet i den indsendte 
projektbeskrivelse (revideret november 2017). 

ETIE ønsker i øvrigt også at opfordre Undervisningsministeriet til at støtte skolernes administrative 
systemer i forhold til at håndtere AMU-uddannelser, der indeholder delmål. 

 
Materialeudvikling: Test og prøver i AMU 
I 2016 og 2017 har ETIE arbejdet med at undersøge behovet for samt udviklet test og prøver i AMU. Det 
har resulteret i rapporten ” Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser – eksamensformer på AMU-kurser 
inden for ETIE’s område”. 
 
I rapporten anbefales det, at der udvikles test og prøver til langt flere af ETIE’s AMU-kurser, da dette kan 
være med til at øge interessen for kurserne samt til at øge læringsudbyttet af uddannelserne, fordi det vil 
tydeliggøre overfor både kursister og lærere, hvilke krav der stilles til kursus og forudsætninger. 
 
ETIE er i forbindelse med forsøgsprojektet om forsøg med test og prøver ved kollektiv afkortning i gang 
med at udvikle prøver til 7 AMU-kurser. 
 
ETIE ønsker derfor at fortsætte denne proces med at udvikle test og prøver og sætte dem i relation til 
delmål i (nye) målbeskrivelser. 
 
Undervisningsmateriale (test og prøver) 

 47139 Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende 
 47140 Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn 
 44038 AIA, installation 
 44039 AIA, design af anlæg 
 46989 TV-overvågning, netværksbaseret 
 47557 TV-overvågning projektering 
 40570 ADK, installation af bus- og IP baserede anlæg 
 40747 Brand, tætning af installationsgennemføringer 
 47507 KNX-programmering 
 47508 KNX-installationer, systemkendskab 
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 45509 Dataanlæg, indendørs fiberinstallationer 
 44763 Dataanlæg, kabling med fiber 
 44072 Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer 
 Belysning 1 
 Belysning 2 
 40573 Energitjek, tekniske installationer 
 40633 Energiservice, tekniske installationer 
 42039 Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede 
 42040 Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel 
 42041 Indregulering og service på gasanlæg o/135 kW 
 Blikkenslager 1 
 Blikkenslager 2 
 45375 Ajourføring af regler for brandpræventivt tilsyn 
 47824 Opbygning, service & indregulering af træpilleovne 
 48038 Rensning af ventilationsanlæg 

 

El-branchen 

Behovsredegørelse 
I 2016 uddannede branchens medarbejdere sig i 15.120 dage i AMU-systemet, hvilket er en minimal 
stigning i forhold til 2015, hvor det tilsvarende tal var 14.952 dage. Ud over efteruddannelse i AMU-
systemet foregår omtrent 62%3 af efteruddannelsesaktiviteten i elbranchen i privat regi. Samlet set er der 
altså en markant efteruddannelsesaktivitet.  

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 har udarbejdet en medlemsundersøgelse 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. 

Der blev i 2016 vedtaget en ny el-sikkerhedslov. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2017. Den nye el-
sikkerhedslov har betydning for en række af ETIE’s kurser. 

                                                 
3 TEKNIQs opgørelser for de seneste 3 år, 2016 
http://www.tekniq.dk/~/media/files/videncenter/driftogmarked/arbejdskraftundersoegelser/2016/august%20installa
tionsbranchens%20efteruddannelsesaktivitet.ashx 
4 TEKNIQs Arbejdskraftundersøgelse 2016 
http://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/markedsforhold/analyseogstatistik/arbejdskraft 
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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 
Reviderede uddannelser for vedvarende energi 
På elområdet er der en række uddannelsesforløb om installation og service af vedvarende 
energianlæg. Nogle af disse forløb fører til AMU- eller branchecertifikater. ETIE ønsker at 
harmonisere kurserne, så de får ensartet opbyggede forløb. 
 
Uddannelse og undervisningsmateriale: 

 Installation og service på solceller 
 Installation og service på husstandsvindmøller 
 Installation og service på varmepumper 

 
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 bliver forældede.  

Uddannelse og undervisningsmateriale: 
 Transformerstation, adfærd og færdsel  
 Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning 
 Installationer udført efter Bygningsreglementet  

 
Faglæreruddannelse 
El-branchens årlige læreruddannelse for branchens undervisere gennemføres også i 2018. Formålet med 
læreruddannelsen er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor branchens undervisere bliver fagligt 
opkvalificeret. Undervisningen vil som de tidligere år blive gennemført af såvel fageksperter som faglærere 
fra erhvervsskolerne. Der deltager normalt 175-200 personer i den årlige læreruddannelse.  
 
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:  

 Faglig opdatering af faglærere 
 

Faglæreruddannelse om: 
 Transformerstation, adfærd og færdsel  
 Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning 
 Vedvarende energianlæg 
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Vvs-branchen 

Behovsredegørelse 
I 2016 uddannede vvs-branchens medarbejdere sig i 9.369 dage i AMU-systemet, hvilket er et markant fald 
fra 2015, hvor det tilsvarende tal var 11.964 dage. Ud over efteruddannelse i AMU-systemet foregår over 
halvdelen af efteruddannelsesaktiviteten i vvs-branchen i privat regi, hvilket samlet set medfører en relativt 
stabil 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. 

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 60 procent af vvs-virksomhederne forventer en stigende 
omsætning. På trods af høje forventninger gennem flere år til markedsområdet energioptimering har 
markedsområdet ikke oplevet den ventede vækst. Efter energioptimering følger området vedvarende 
energi med de næstmest positive besvarelser. 48 procent af vvs-branchen forventer omsætningsfremgang 
inden for området.  

Vvs-branchen er kendetegnet ved at mange opgavetyper kræver autorisation og certificering. Derfor er en 
stor del af branchens AMU-uddannelser certifikat-kurser og -forløb. I forhold til gas-området ændres 
gasloven i 2018, og i forhold til certifikaterne for fjernvarme og inden for vedvarende energi har de 
certificerende organer anbefalet en opdatering af kursusforløbene. 

Den teknologiske udvikling har betydet, at der nu produceres energiproducerende bygningselementer, der 
skal monteres på tage og facader, hvilket medfører et uddannelsesbehov for dem, der skal montere 
elementerne. 

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 
Reviderede certifikatuddannelsesforløb 
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Der er planlagt vedtagelsen af en ny gaslov i foråret 2018. Loven medfører, at kravene til at blive 
certificeret inden for gasområdet også ændres, hvorfor der er behov for at revidere indholdet af og 
undervisningsmaterialet til certifikatkursusforløbet. 

 42034 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 
 42037 Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 
 42039 Service og eftersyn ag varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 
 42040 Fejlfinding og -retning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 
 42041 Certificering indenfor gasområdet under 135 kW 

 
Teknologisk Institut, der står for det faglige tilsyn med fjernvarmecertificering, har gjort ETIE opmærksom 
på, at certifikatkursusforløbet trænger til en faglig opdatering, både i forhold til kursusforløbet og 
undervisningsmaterialet. 

 44976 Kontrol af fjernvarmeanlæg 
 44977 Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg 
 45892 Indregulering af fjernvarme og brugsvand i etageejendomme 
 46818 Recertificering af fjernvarme 

 
Teknologisk Institut, der står for det faglige tilsyn med branchecertificering i forbindelse med vedvarende 
energianlæg, har opfordret ETIE til at gennemgå kursusforløbene med henblik på en faglig opdatering både 
i forhold til kursusforløb og undervisningsmateriale. 

 47546 Installation af solvarmeanlæg 
 47549 Recertificering, solvarmeanlæg 
 47547 Installation af mindre biomassekedler og -ovne 
 47550 Recertificering, biobrændselsanlæg 

 
Faglæreruddannelse 
Vvs-branchens årlige læreruddannelsesuge for branchens undervisere gennemføres også i 2018. 
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.  

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:  
 Faglig opdatering af faglærere 

Faglæreruddannelse til nye AMU-mål om:  
 Gas-certificering 
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 Energiproducerende bygningselementer
 Vedvarende energi

Skorstensfejerbranchen

Behovsredegørelse 
I 2016 efteruddannede skorstensfejer-branchens medarbejdere sig i 1.905 dage i AMU-regi, hvilket er en 
markant stigning i forhold til 2015, hvor aktiviteten var på 1.215. Dermed er aktiviteten på niveau med 
årene lige efter krisen. 

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 2016 og 2017 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 
Det internationale fokus på klimaforandringer og herunder på regenerativ og energetiske (bioenergi) 
energiformer, afvikling af fossilt brændsel samt på partikelforurening påvirker skorstensfejerbranchen og 
de fremtidige udviklingsmuligheder inden for den.  

Skorstensfejerbranchen har i gennem længere tid haft god aktivitet inden for ventilationsrensning til villaer. 
På 2017-rammen udvikles der et uddannelsestilbud om ventilationsrensning til større boliger og 
virksomheder, herunder almene boligbyggerier og restauranter. Dette er dog ikke tilstrækkeligt i forhold til 
områdets størrelse og der er derfor behov for en yderligere udvikling af specialiserede kompetencer inden 
for vådrens af ventilationsanlæg.  

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 
Ud fra ændringerne i efterspørgsel og forventninger inden for skorstensfejerbranchen er der et behov for 
udvikling af 1 uddannelsesmål med kompendier:  

 Ventilationsrensning 3, vådrens

Læreruddannelse 
Da området er nyt i skorstensfejerbranchen er det nødvendigt at indhente ekstern eksperthjælp til at 
udvikle en læreruddannelse, der kan bidrage til at opbygge lærerkompetencer i Danmark. 

 Ventilationsrensning 3, vådrens
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Revideret 26. november 2017 

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 

1
Konjunkturbarometer for Træ- og Møbelindustrien, udarbejdet af Dansk Industri i maj 2017 

Tilbage til indholdsfortegnelse



2 

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) 

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.  

På baggrund af ovenstående ansøger Træets Efteruddannelsesudvalg om følgende to projekter: ”Bran-

cheanalyse af træ- og møbelindustrien” og ”Styrket AMU gennem tydelige målformuleringer”. 

Brancheanalyse af træ- og møbelindustrien 

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.  

Beskrivelse af analysen 

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
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• 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.  

Analysen vil belyse konkurrencesituationen i branchen, herunder status på hjemtagelse af opgaver, som 

tidligere har været udført i udlandet. Dette vil ske gennem desk research af opgørelser, der er udarbejdet 

af organisationerne i branchen, samt gennem interview med ressourcepersoner. 

Analysen vil desuden, gennem desk research og interview med ressourcepersoner i branchen, give en 

aktuel status på udviklingstendenser for så vidt angår anvendelse af nye teknologier; automatisering, di-

gitalisering 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. 

Styrket AMU gennem tydelige målformuleringer 

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.  

I henhold til Undervisningsministeriets udmelding om ændringer i puljen til udvikling af arbejdsmarkeds-

uddannelser mv. fra den 7. november 2017 ønsker Træets Efteruddannelsesudvalget at koble projektet 

med en gennemgang af hele uddannelsesporteføljen. Projektet vil således blive indledt med en gennem-

gang og revision af alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er tilkoblet efteruddannelsesudval-

gets FKB’er. Se en kort beskrivelse af projektet herunder. 
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Undervisningsministeriet ønsker en gennemgang og revision af alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkelt-

fag med henblik på eventuelle nedlæggelser eller sammenlægninger af arbejdsmarkedsuddannelser. Mini-

steriet ønsker desuden at støtte efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling og revision af arbejds-

markedsuddannelser 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.  

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 indeholder en 

analyse af samtlige kernemål, der er tilkoblet efteruddannelsesudvalgets FKB’er. Analysen skal bidrage til 

færre og bredere arbejdsmarkedsuddannelser ved at nedlægge eller sammenlægge arbejdsmarkedsud-

dannelses med aktiviteter på mindre en 2/3 årselev og 50 kursister gennem de seneste tre år. 

Der skal udvikles og reviderede målformuleringer for arbejdsmarkedsuddannelser, der skal fastholdes. An-

tallet af AMU-målformuleringer vil således afhænge af den foregående analyse og gennemgang af samtlige 

kernemål. 

I udvikling og revision af målformuleringerne vil der være opmærksomhed på, at disse tydeliggøres, så 

AMU-målgruppen og virksomhederne kan læse og forstå uddannelsernes indhold. Der vil desuden være 

opmærksomhed på at udforme målformuleringerne således, at det efterfølgende vil gøre det lettere 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. 

Beskrivelse af projektet 
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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. 

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 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 -  Styrket AMU gennem tydelige målformuleringer (aktuel ændret ansøgning på 483.004 kr.)

2.

prioritet -  Brancheanalyse af træ- og møbelindustrien (ansøgning på 437.116 kr.)

Prioriteret udvikling af uddannelser, undervisningsmateriale og læreruddannelser 
1.

prioritet –  Udvikling af læreruddannelse (ansøgning på 20.000 kr.)

Behov for nye eller reviderede FKB’er og arbejdsmarkedsuddannelser 
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Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse og behovsredegørelse 2018 
Mejeri og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 

MJE 
Der er i skrivende stund stadig politiske og overordnede overvejelser om AMU i fremtiden i forbindelse 
med den igangværende 3-part. Efteruddannelsesudvalget ser frem til den snarlige udmelding om 
ændringerne på VEU området. 

Mejeri og Jordbrugets efteruddannelsesudvalg oplever fortsat søgning til fagene, og kan konstatere, at 
AMU aktiviteten ligger stabilt uden de store udsving.  

I år 2013 var der i alt 21.402 kursister, år 2014, 23.316 kursister, i 2015, 17.488 kursister og i 2016 var der i 
alt 17.769 kursister – en lille stigning sammenlignet med 2015. 

Udvalget vurdere at der i 2017 bliver samme stabilitet. 

Udvalget oplever fortsat mange aflysninger af kurser, hvilket medfører frustration for både 
virksomhederne, kursister og skolerne. 
Aflysningerne skyldes, at skolerne ikke kan samle et hold, og at skolerne ikke altid er gode nok til at 
samarbejde, om at samle hele hold på udvalgte skoler. 

Mejeri og Jordbrugets Efteruddannelse fremtræder nu på AMU Kurs. Udvalget håber derved, at branchen, 
kursister og jobcentre får et større overblik over vores udbud af kurser, samtidig med, at det er blevet 
nemmere, at tilmelde sig kurser og bruge AMU kurs til at planlægning af uddannelsesforløb.  

I udmeldingen fra Undervisningsministeriet er der fokus på test og prøver af den faglige indlæring – 

løbende, og som element i bedømmelsen ift. bevisudstedelsen, og der er fokus på, at undervisernes 

bedømmelse skal hvile på et grundlag, der i højere grad end i dag kan dokumenteres. Anvendelse af test i 

AMU kan også bidrage til at dokumentere, at deltagerne får det udbytte, der er tiltænkt. Virksomhederne 

kan dermed være sikre på, at medarbejdere, der deltager i AMU, rent faktisk også har tilegnet sig 

kompetencerne.  

Test og prøver kan endvidere – forudset at de anvendes på en måde, som understøtter deltagernes læring 

og læringsudbytte – være et kvalitetsløft i pædagogikken og i didaktikken. På den måde kan indsatser vedr. 

test og prøver give nogle arbejdsmarkedsuddannelser et løft og skabe større motivation til deltagelse – 

både hos virksomheder og deltagere. 

Ministeriet vil gerne have, at efteruddannelsesudvalgene gennemfører projekter, der sætter fokus på dels 

den løbende vurdering af AMU-deltagernes kompetencer og dels på den afsluttende bedømmelse og 

dokumentation af deltagernes kompetencer, der kan danne grundlag for udstedelse af AMU-

uddannelsesbevis, hvorfor Mejeri- og jordbrugets Efteruddannelsesudvalg ansøger tema 1, Test og prøver i 

AMU. 

Der er overvejelser om følgende AMU-kurser, som kan være velegnet til Test og prøver i AMU: 

 Procesoptimering

Tilbage til indholdsfortegnelse
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 Spraytørring af mælk 

 Brandforanstaltning 

 Plantevækst og etablering af grønne anlæg, 15 dage 

 Anlæg i beton, natur sten og træ, 15 dage 

 Anvendelse af motorsav 

 Træklatring og beskæring. 
 
 
FKB 2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg 
 
Der er en lille stigning i kursusaktiviteten, dog ikke en markant stigning. I år 2014 var der i alt 2779 kursister, 
i 2015, 2563 og i år 2016, 2933 AMU kursister, hvilket er en stigning fra 2015 til 2016 på 370 kursister. 
Udvalget håber, at denne tendens fortsætter, da branchen mangler kvalificeret arbejdskraft i højsæsonen 
(april-september) og benytter – traditionens tro - fortsat AMU i vinterhalvåret, hvor mange bliver 
hjemsendt/vinterfyret. 
 
Der er fortsat succes med at gå fra ufaglært til faglært anlægsgartner via AMU. En model hvor GVU 
ordningen tidligere blev benyttet. I dag benyttes EUV ordningen til dette formål. 
 
GVU ordningen er nu afskaffet, og det betyder, at de kursister der ønsker at gennemføre ”fra ufaglært til 
faglært” via AMU ikke længere har den samme mulighed for at modtage ubegrænset VEU godtgørelse, da 
virksomhederne kun er berettiget til 10 ugers VEU godtgørelse pr. kalenderår, hvorimod ved GVU 
ordningens eksistens, var der mulighed for at modtage ubegrænset VEU godtgørelse.  
 
Udvalget håber, at der på sigt vil komme en løsning, således at de virksomheder, som gerne vil opgradere 
deres medarbejdere til at gå fra ufaglært til faglært får mulighed for at modtage ubegrænset VEU 
godtgørelse. 
 
På vores konference omkring faglig ajourføring, der blev afholdt lige før sommerferien, blev der aftalt, at 
når der foreligger lidt flere oplysninger omkring de igangværende trepartsforhandlinger på VEU området, 
skal der afholdes en AMU konference der dels belyser de nye regler, men også omhandler kvalitetssikring af 
vores efteruddannelsesudbud.   
 
I forbindelse med udvikling af nye kurser UUL 2018, skelnes der til den analyse der blev udarbejdet i foråret 
2017 – Fokus på fremtidens kompetencer – hvor der blev gennemført i alt 23 interviews med forskellige 
branchevirksomheder. I analysen anbefales bl.a. korte opdateringskurser af max. 2-3 dages varighed.  
 
Rapporten findes her: https://www.blivanlaegsgartner.dk/nyheder/fokus-paa-fremtidens-kompetencer-
inden-for-brancherne-anlaegsgartner-greenkeeper-og-groundsman/  
 
Der er ved denne ansøgningsrunde UUL 2018 derfor udpeget nedenstående opdateringskurser, som 
skønnes, at være de mest relevante kurser for vores branche pt. 

 Opdateringskursus – specialbeplantning, 2-3 dage 

 Opdateringskursus – beskæring, 2-3 dage 

 Opdateringskursus - belægningsformer, befæstelse, bærelag, 2-3 dage 

 Opdateringskursus – plejetiltag på golf og boldbaner 
 

https://www.blivanlaegsgartner.dk/nyheder/fokus-paa-fremtidens-kompetencer-inden-for-brancherne-anlaegsgartner-greenkeeper-og-groundsman/
https://www.blivanlaegsgartner.dk/nyheder/fokus-paa-fremtidens-kompetencer-inden-for-brancherne-anlaegsgartner-greenkeeper-og-groundsman/
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Udover opdateringskurserne er der i øjeblikket stor bevågenhed om brugen af ny teknologi, som primært 
benyttes i de lidt større anlægsgartnervirksomheder, samt på golf- og idrætsområdet.  
Her er der både taget robotter, droner og selvkørende maskiner i brug.  

Det kan være svært at udvikle et præcist kursus der rammer de mange specialiserede maskiner, og ofte vil 
der være en introduktion, af de købte maskiner hos leverandøren inden ibrugtagning. Branchen mener dog, 
at der kan være behov for et kursus der introducere de grønne maskiner og droner, hvilket vil blive forsøgt, 
hvis ansøgning bliver godkendt.  

Der ansøges derfor om godkendelse af følgende kurser inden for ”ny teknologi inden for det grønne 
område”: 

 Introduktion til ny teknologi på det grønne område

Derudover har branchen udtrykt ønske om, at der bliver udarbejdet et kursus i 3D tegning, da kunderne 
helst ser deres haveprojekter præsenteret i 3D. Kurset skal samtidig benyttes, som et valgfrit specialefag i 
Erhvervsuddannelsen.  

 3D tegning, 1 uges varighed

FKB 2646 Produktion og pakning af mejeriprodukter 

Der har på FKB 2646 Produktion og pakning af mejeriprodukter været et mindre fald i amu-aktiviteten de 
seneste tre år. I 2014 var der 505 deltagere på kurser under FKB’en, i 2015 471 deltagere og i 2016 448 
deltagere. På trods af dette opleves en stigende amu-aktivitet i mejeribranchen, i det der er en øget 
søgning til amu-kurser under andre FKB’er f.eks. kurser inden for operatørvedligehold, it-kurser og kurser i 
personlig udvikling.  

Stadig flere ufaglærte i branchen uddanner sig til industrioperatør til dels via AMU-kurser. 

Der forventes en mindre stigning i amu-aktiviteten fremadrettet. Såvel Kold College, som udbyder kurserne 
og mejeribranchen har stor fokus på at øge amu-aktiviteterne, og der er igangsat forskellige tiltag for at 
opnå dette.   

Mejerifagets Fællesudvalg gennemførte primo 2017 en spørgeskemaundersøgelse i mejeribranchen. 
Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen var mejerichefer, produktionschefer, teamledere mm., som på 
mejerierne har ansvaret for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer for at kunne løse 
arbejdsopgaverne, og som i den forbindelse er med til at udvælge og anvende de nødvendige 
uddannelsestilbud. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var bl.a. at undersøge det fremtidige 
uddannelsesbehov.  

Spørgeskemaundersøgelsen har efterfølgende været behandlet på et møde i Mejerifagets Fællesudvalg og 
på møde i funktionsgruppen mejeriproduktion. Der er herefter defineret et behov for at udvikle et nyt amu-
kursus samt uddannelsesmaterialer til dette samt ajourføring af uddannelsesmål og undervisningsmateriale 
til et eksisterende amu-kursus. 

 Produktion af laktosefri mejeriprodukter



Mejeri og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg (MJE) 

Agro Food Park 15 - 8200 Aarhus N  

Laktosefri mejeriprodukter udgør en stigende andel af mejeriproduktionen, og antallet af laktosefri 
produkter er stigende. Laktosefri produktion er et forholdsvis nyt tiltag inden for mange produkter, og der 
er behov for uddannelse af medarbejdere, der arbejder med denne særlige produktionsform.  

 Ajourføring af amu-kursus nr. 45470 Cip inden for mejeriindustri
Kurset er et af de mest afholdte under FKB 2646. Der sker en stadig nyudvikling i rengøringsmetoder og 
brug af rengøringsmidler, hvorfor der er behov for en ajourføring af amu-mål og kursusmateriale.   

FKB 2292 Pasning af dyr 

Der har på FKB 2292 Pasning af dyr været en stigning i kursusaktiviteten fra 2015 til 2016, herunder på kurser 
vedrørende hold af forsøgsdyr. Skolerne og udvalget forventer en fortsat lille stigning i kursusaktiviteten i 2017. 
Gennemførelsen af kurser i 2016 og starten af 2017 har afdækket et behov for at få udviklet udvisningsmaterialer til 
bestemte kurser inden for forsøgsdyr, fisk/akvariehold og fodring og hold af dyr i zoologiske anlæg. Der er således bl.a. 
specifikt behov for undervisningsmateriale inden for UV-lys, frugtfri-diæter og vandkvalitet for dyr i zoologiske anlæg.  

Der findes pt. ikke undervisningsmateriale inden for eksempelvis hold af forsøgsdyr m.v. som kan anvendes i 
undervisningen for AMU-målgruppen. Der er derfor behov for at få udviklet undervisningsmateriale tilpasset bestemte 
kursers handlingsorienteret målformulering og AMU-kursernes målgruppe.  

Der er ved denne ansøgningsrunde UUL 2018 udpeget nedenstående kurser, hvor der er behov for at få 
udviklet undervisningsmaterialer. 

 48310 Lovgivning og administration af dyreforsøg

 48311 Velfærds- og smertevurdering

 49313 Håndtering af blod, plasma og serum

 48569 Hold af salg af fisk til udendørs anlæg

 46557 Fodringslære ved hold af dyr

 46682 Akvariehold og Akvariekendskab

FKB 2641 Husdyrproduktion i landbruget 

Inden for FKB 2641 Husdyrproduktion har der været en lille stigning i aktiviteten fra 2015 til 2016. Udvalget 
forventer en aktivitet på samme niveau de næste par år, herunder aktiviteten på kurseer i kvæghold. 
Aktiviteten i Kurser inden for klovpleje har været konstant i de senere år, men udvalget forventer el lille 
stigning i aktiviteten i 2017/18. 

Ved planlægning af udbud af kurser i klovpleje og klovbeskæring i 2017 har udbyder af kurset efterlyst 
egnet undervisningsmateriale. Skolen har undervisningsmateriale som delvist dækker målene for kurserne, 
men der er behov for en revision og opdatering, samtidig er der behov for udvikling af nyt materiale inden 
for målene for kurserne. Bygholm Landbrugsskole udbyder kurserne 40062 og 40645 med start i uge 45 i 
2017. Kurset 48461 Klovpleje og klovbeskæring, ajourføring udbydes i uge 9 i 2018.  

Der er i 2018/19 behov for at få udviklet undervisningsmateriale til følgende kurser: 

 40062 Afhjælpning af akutte klovproblemer

 40645 Klovpleje og klovbeskæring

FKB 2264 Skov- og naturforvaltning og naturformidling 
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Aktiviteten på 2264 Skov- og naturforvaltning og naturformidling har været konstant de senere år og 
forventes på samme niveau de næste par år. Der er behov for revision og udvikling af 
undervisningsmateriale til kurser inden for plantebeskyttelse, sprøjtecertifikat, sprøjtecertifikat opfølgning 
og hånd- og rygsprøjtecertifikat specifikt til målgruppen inden for skov- og naturforvaltning.  

Der er i 2018/19 behov for at få udviklet undervisningsmateriale til kurset: 

 42250 Sprøjtecertifikat - skov



Mejeri- og Jordbruget efteruddannelsesudvalg 

28. november 2017

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2018/19 

Ny teknologi og globalisering ændrer mejeri- og jordbrugets hverdag og arbejdsliv med stor hastighed. 

Arbejdsmarkedet og de krav, der stilles til beskæftiget i mejeri- og jordbruget forandrer sig. 

Forandringerne sker i dag på en ny måde og i et omfang, som berører stort set alle mejeri- og jordbrugets 

virksomheder og de job der er tilknyttet virksomhederne – fra ufaglærte til højtuddannede. Det skaber nye 

vilkår for mejeri- og jordbrugsvirksomheder og stiller samtidig store krav til de enkelte medarbejdere.  

For at Mejeri- og Jordbruget kan konkurrere i fremtiden, er det vigtigt, at mejeri- og jordbruget løbende får 

skabt, tiltrukket og udviklet levedygtige og succesrige mejeri- og jordbrugsvirksomheder, som kan skabe 

vækst og nye arbejdspladser. Et fleksibelt arbejdsmarked og en arbejdsstyrke med de rette færdigheder, 

viden og kompetencer er en afgørende forudsætning for at kunne imødekomme kravene på fremtidens 

arbejdsmarked på jordbrugsområdet. Adgangen til medarbejdere med de rette kompetencer er ligeledes af 

central betydning for mejeri- og jordbrugsvirksomhedernes konkurrencekraft. Derfor er det vigtigt, at AMU-

kurserne inden for mejeri- og jordbrugsområdet bidrager til den løbende kompetenceudvikling, som er af 

helt central betydning for virksomhedernes produktivitet, kvalitet og konkurrenceevne. 

Der er på mejeri- og jordbrugsområdet behov for AMU-kurser, der sikrer en målrettet og mere fleksibel 

efter- og videreuddannelsesindsats af høj kvalitet. Mejeri- og Jordbrugsvirksomheder og medarbejderne 

skal opleve et tilgængeligt og relevant uddannelsestilbud, som tilskynder til, at de, der har behov for efter- 

og videreuddannelse, gør brug af systemet.  

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg ønsker derfor at gennemføre en kursusrevision med 

henblik på at overveje at nedlægge, fastholde, afkorte eller sammenlægge kurser. 

Efteruddannelsesudvalget vil således overveje, om der er behov for at nedlægge eller sammenlægge 

mindre kurser til færre og bredere kurser opdelt i delmål. 

Mejeri- og jordbrugsvirksomhederne efterspørger fleksible og effektive uddannelsestilbud med højt 

læringsudbytte. Anvendelse af test/prøver kan bidrage til, at læringsudbyttet for kursisterne styrkes, 

samtidig med at test/prøver kan være med til at øge tilliden til den bedømmelse, der foregår på kurset og 

til de beviser, der udstedes.  Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg ønsker derfor at udvikle 

test/prøver i udvalgte AMU-kurser med størst aktivitet med henblik på at styrke overførbarheden, 

kvaliteten og validiteten i AMU-kurserne. 



Side 1 af 11 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Forhåndsanmeldelse 2018 

Frederiksholm Kanal 21 

1220 København K 
puljefou@uvm.dk 
Mrk.: UUL 2018 skema nr. 505319  

7. december 2017

Arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og behovsredegørelse for 2018
Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor & Kødbranchen har udarbejdet 
nærværende arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og behovsredegørelse for 2018 på baggrund af følgende 
mails fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:

a) Mail af 31. august 2017 vedr. indkaldelse af ansøgninger om tilskud til udvikling af
arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for finansåret 2018.

b) Mail af 7. november 2017 vedr. ”Orientering om ændringer i puljen til udvikling af
arbejdsmarkedsuddannelser mv., UUL puljen, og møde med udvalgene, som følge af den indgåede
trepartsaftale på VEU-området".

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

Der er udarbejdet et punkt 2 for hver af udvalgets FKB’er, dog således at FKB 2248 og 2249 bliver 
behandlet samlet under det nye nummer 2799, jf. udvalgets ansøgning om sammenlægning: 

1.2. FKB 2267 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling 
1.3. FKB 2279 Reception, servering og service 
1.4. FKB 2281 Madfremstilling – restaurant, kantine og catering 
1.5. FKB 2286 Mad til grupper med varierede behov for ernæring 
1.6. FKB 2799 Slagtning, forædling og salg af kød og convenience, herunder FKB 2248 og 2249 

Tilbage til indholdsfortegnelse
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1. Sammenfatning
a. De vigtigste punkter i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

På industri- og detailslagterområdet (FKB 2248 og 2249) sker der kompetenceoverlap og 
brancheglidning mellem faggrupper inden for brancheområdet. På den baggrund ansøgte udvalget i 
september 2017 om en sammenlægning af de to FKB’er til en ny: FKB 2799 Slagtning, forædling og salg 
af kød og convenience. Ansøgningen skal endvidere ses i lyset, at erhvervsuddannelserne inden for 
industri- og detailslagtning er blevet fornyet i 2017. Den nye FKB er skrevet under hensyntagen hertil. 
Der synes at være positive tendenser at spore i forhold til efterspørgsel på arbejdskraft på slagterierne, 
som p.t. ansætter nye medarbejdere. Generelt på hele slagterområdet efterspørges kompetencer inden 
for forædling og konservering af kødprodukter. 

På bager- og konditorområdet (FKB 2267) er antallet af bagerbutikker begyndt at stige igen efter en lang 
periode med tilbagegang. Supermarkeder og discountbutikker har vækst i salget af brød og kager, og de 
store kæder som fx Lagkagehuset vokser, fordi de har fået tilført kapital og åbner flere butikker. De 
mindre private bagerbutikker vokser også, da flere nu har åbnet filialer, om end det ser sværere ud i 
tyndere befolkede områder i landet, hvor lukninger fortsat truer som følge af svigtende salg. De 
traditionelle bagere er nødt til i endnu højere grad at satse på høj kvalitet og service for at overleve. 
Kvalitet og godt håndværk er kodeordene for vækst. 

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. Udvalget er stadig ved at 
udvikle de kurser, der blev afdækket i analysen ”Strukturforløb inden for reception, servering og 
service” i 2016, og som udvalget fik bevilget midler til i Rammebevilling 2017. De afdækkede behov for 
kompetencer fra den igangværende analyse om kompetencebehovet for medarbejdere i receptionen vil 
først indgå i ansøgning om midler med forhåndsanmeldelsen for 2019.  

På restaurant- og kantineområdet (FKB 2281) har udvalget gennemført to analyser. Kortlægningen af 
kæde- og konceptrestauranter med take-away inden for fastfood og brasserie afdækkede behov for 
udvikling af kurser relateret til menuplanlægning og grundtilberedning i konceptrestauranter samt for 
opdatering af FKB’ens beskrivelse af jobområdets typiske arbejdspladser, medarbejdere og 
jobfunktioner. Analysen om strukturforløb inden for jobområdet, som blev gennemført 1. halvår 2017, 
afdækkede behov for udvikling af nye kurser til de seks horisontale og ene vertikal strukturforløb. 

Udviklingen inden for institutionskøkkenområdet (FKB 2286) har stadig fokus på sunde måltider, 
traditionelle og utraditionelle råvarer samt bæredygtighed. Branchen anslår, at flere og flere, specielt 
ældre, har dysfagi og dermed brug for mad med modificeret konsistens. Udvalget er ved at afslutte 
”Analyse til modernisering og kategorisering af målene tilknyttet FKB 2286 Mad til grupper med 
varierede behov for ernæring”. Formålet med analysen er at modernisere og forenkle alle kursernes 
kompetencemål relateret til FKB 2286 og give et bedre overblik for medarbejdere og virksomheder over 
det samlede kursusudbud samt grundlag for en bedre formidling og markedsføring af kursusudbuddet. I 
forlængelse af analysearbejdet vil en række kurser tilknyttet FKB 2286 blive nedlagt, og et større antal 
kurser blive revideret.  

b. Behovsredegørelsen
Den samlede aktivitet i 2016 på alle udvalgets uddannelser er faldet med 2% i forhold til 2015. Den 
samlede aktivitet i perioden 2014-16 er faldet med 21%. Ophævelsen af certifikatkravet til Almen 
fødevarehygiejne har haft en synlig negativ effekt på den samlede aktivitet. Den samlede aktivitet på de 
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øvrige kurser uden Almen fødevarehygiejne faldt med 10% i perioden 2014-16. 

Udvalgets FKB’er har haft et fald i den samlede aktivitet for 2016 med undtagelse af FKB 2267 (Brød-, 
kage-, dessert- og konfekturefremstilling), der har haft en markant stigning på 252 % siden 2015, og 
FKB 2286 (Mad til grupper med varierede behov for ernæring), der har haft en stigning på 5 %. FBK 
2249 (Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer) har ikke haft målbart aktivitet i 2015, og FKB’en 
har således med en stigning på 29 kursister i 2016 haft den største relative procentvise stigning i 
udvalgets samlede aktivitet.  

For de fleste af udvalgets FKB’er skyldes faldet i aktiviteten i 2015-16 primært en nedgang blandt 
kursister i beskæftigelse. Det er modsat 2014-15, hvor faldet skyldtes en nedgang i aktiviteten blandt 
ledige. Inden for FKB 2286 er den samlede aktivitet i perioden 2015-16 for kursister i beskæftigelse 
faldet med 9%, mens den for alle kursister er steget med 2%. For udvalgets FKB’er er den samlede 
aktivitet i 2016 for kursister i beskæftigelse faldet med 19% i forhold til 2015.  

Af aktiviteten i 2016 har det ikke været muligt at konstatere en valid effekt af de 6-ugers jobrettede 
uddannelsesforløb. Det var forventet, at aktiviteten som følge af disse forløb i 2016 ville stige, men 
aktiviteten for udvalgets FKB’er, der er registreret på positivlisten, er samlet set faldet i forhold til 2015. 
Der er for mange variable ved registreringen af AMU-aktiviteterne for ledige og flygtninge, hvorfor 
tallene ikke anses at være valide.  

Tendensen for aktiviteten i hele 2017 er stigende for det samlede udbud af udvalgets kurser. Den 
samlede aktivitet i 1. kvartal 2017 viser en markant stigning på 33% i forhold til 1. kvartal i 2016. 
Stigningen i den samlede aktivitet skyldes primært aktiviteten inden for både FKB 2286, hvis samlede 
aktivitet er steget med 82%, og FKB 2279, der samlet er steget med 76%.  

2.2. 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. 

Analyse af strukturforløb inden for bager- og konditorområdet, der blev gennemført ultimo 2016, 
har afdækket behov for udvikling af kursusforløb (horisontale) på eliteniveau med en faglig certificering 
for både bagere og konditorer inden for følgende hovedområder: Elite bagværk, Elite specialbagværk, 
Elite konditori og Elite specialkonditori. 

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag

Der ønskes gennemført en analyse med henblik på uddannelsesgennemgang af FKB 2267 Brød-, kage-, 
dessert- og konfekturefremstilling, jf. Trepartsaftalen. 

Analysen gennemføres i henhold til de fordringer, som er et resultat af trepartsaftalen. Den skal 
tilvejebringe en samlet gennemgang af alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i FKB’erne med 
henblik på overvejelse om nedlæggelse, fastholdelse eller sammenlægning. Formålet er at opdatere og 
forenkle kursernes kompetencemål, herunder omskrivning og sammenlægning af beslægtede kurser. 
Beskrivelse af kurser i listeform og med korte og klare delmål har vist at være bedst egnet til formidling 
af kursernes indhold over for både virksomheder og kursister.  
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Der søges midler til gennemførelse af følgende analyse:  
- Analyse til uddannelsesgennemgang af FKB 2267 og FKB 2799, jf. Trepartsaftalen.

Til horisontalt kompetenceløft af medarbejdere i strukturforløb på eliteniveau er der behov for 
udvikling af kurser, der tilbyder en faglig certificering inden for ”elite bagværk”. Eliteniveauet skal 
tilvejebringe viden og udvikle specialiserede håndværksmæssige kompetencer ift. maling af eget mel og 
valg af kornsorter, teknikker ved bagning, biokemiske processer, økologi og bæredygtighed samt 
analyseværktøjer til udvikling af råvarer og sortiment, herunder trends og særlige behov. I analysen af 
strukturforløbet inden for bager- og konditorområdet er der udviklet en model for udvikling af 
håndværksmæssig produktion på eliteniveau indeholdende fire niveauer: Det reproduktive, det 
metodestyrede, det problemrettede samt det udviklingsrettede. Progressionen og det 
udviklingsorienterede vil folde sig ud i indholdet i kurserne og så vidt muligt også i titlerne. 

Der søges midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser med arbejdstitlerne: 
- Teknikker til brødfremstilling (1. prioritet) 
- Analyseværktøjer til udvikling af råvarer og sortiment (1. prioritet) 
- Økologi og bæredygtighed (1. prioritet) 
- Brødprodukter til allergikere (1. prioritet) 
- Biokemi i brød (1. prioritet) 

c. Behovsredegørelse for FKB’en
Den samlede aktivitet i 2016 steg med 252 % ift. 2015. Stigningen i aktiviteten var lige fordelt mellem 
ledige og beskæftigede. Aktiviteten har primært været på kernekurser relateret til produkter og 
produktudvikling samt chokolade- og isfremstilling. Der har tillige været en stigning i aktiviteten på 
tilkoblede it-kurser.  

Aktiviteten forventes samlet at falde i 2017. Tallene for 1. kvartal 2017 viser et kraftig fald på 68 % i 
aktiviteten på såvel kernemål som på tilkoblede mål set ift. 2016. Aktiviteten er dog steget med 139 % 
siden 2015. Faldet i aktiviteten siden 2016 ses primært relateret til fremstilling af kage og is samt til 
ledelse af hygiejne og egenkontrol. I 2017 ses en stigning i aktiviteten inden for fremstilling af desserter. 

2.3. 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 

Grundet omfanget af kurser på FKB’en ansøges der om en analyse i fællesskab med FKB 2799 
Slagtning, forædling og salg af kød og convenience. 
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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. Der efterspørges i branchen en opdatering og en afholdelse af prøven til 
dørmand i form af en digital test. Digitalisering vil optimere prøven i forhold til såvel afholdelse og 
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 ”Strukturforløb inden for reception, servering og service”, der blev gennemført i 1. halvår 
2016, afdækkede et behov for udvikling af nye kurser. Udvalget er stadig ved at udvikle kurser, som 
udvalget fik bevilget midler til i Rammebevilling 2017. Den igangværende analyse, ”Afdækning af 
kompetencebehovet for medarbejdere i receptionen”, forventes at være gennemført i november 2017. 
De afdækkede kompetencebehov vil indgå i ansøgning om midler med forhåndsanmeldelsen for 2019. 

Baggrunden for ovennævnte analyser var en udvikling i jobfunktionerne på arbejdsmarkedet. På 
baggrund af denne udvikling og i overensstemmelse med tema 2 ønsker udvalget at gennemføre en 
analyse, der gennemgår kompetencerne i alle kurser relateret til FKB’en med det formål at opdatere og 
forenkle kursernes kompetencemål, herunder omskrivning og sammenlægning af beslægtede kurser.  

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 udvikler 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. 

Der søges midler til gennemførelse af følgende analyse: 

- Analyse til udvikling og revision af dørmandsuddannelsen og digitalisering af prøven (2. prioritet) 

Der er behov for gennemførelsen af en analyse, der gennemgår kompetencerne i alle kurser relateret til 
FKB 2279. Formålet er at opdatere og forenkle kursernes kompetencemål, herunder omskrivning og 
sammenlægning af beslægtede kurser. Beskrivelse af kurser i listeform og med korte og klare delmål har 
vist at være bedst egnet til formidling af kursernes indhold over for både virksomheder og kursister. 
Uddannelsesbehovet er afdækket af branchens parter. 

Der søges midler til gennemførelse af følgende analyse: 
- Udvikling og revision af kurser med fokus på en klar og afgrænset beskrivelse af hvert delmål inden 

for FKB 2279 Reception, servering og service (1. prioritet) 

c. Behovsredegørelse for FKB’en
Den samlede aktivitet på FKB’en faldt i 2016 med 25 % ift. 2015 til niveauet i 2014. Aktiviteten på 
udvalgets kernekurser faldt i 2016 med 13 % ift. 2015, men er dog stadig steget med 98 % ift. 2014. 

Næsten alle kernekurser inden for servering har haft øget aktivitet. Det gælder også de mål, der giver 
merit i forhold til tjeneruddannelsen, og som indgår i 6-ugers jobrettede uddannelsesforløb målrettet 
tjenerområdet. Derudover har FKB’en haft stigende aktivitet relateret til fødevarehygiejne og til 
samarbejdet om såvel service som værtskab. Aktiviteten på dørmandsuddannelsen har haft et lille fald i 
2016 i forhold til 2015 til samme niveau som i 2014.  
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Aktiviteten forventes at stige i 2017 grundet forventning om øget aktivitet for flygtninge og indvandrere 
gennem opkvalificerende uddannelsesforløb via positivlisten og ”Fra ufaglært til faglært tjener”. 

Tallene for 1. kvartal 2017 viser en stigning i aktiviteten på udvalgets kernekurser på 59 % sammenlignet 
med samme periode i 2016. Aktiviteten er primært relateret til servering, service og værtskab samt 
kommunikation. Derudover er aktiviteten på dørmandsuddannelsen fordoblet set i forhold til samme 
periode i 2016.  

2.4. 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”, der blev gennemført i 2. halvår 2016, afdækkede et behov for revidering af FKB’en. 
Beskrivelse af jobområdet skal opdateres i relation til arbejdspladser, medarbejdere og jobfunktioner i 
konceptrestauranter inden for fastfood og brasserie med takeaway. Analysen afdækkede endvidere 
behov for revision af et eksisterende kursus samt udvikling af et enkelt nyt kursus i grundtilberedning 
inden for konceptrestauranter. 

Analysen ”Analyse af strukturforløb inden for madfremstilling i restaurant, kantine og catering”, der blev 
gennemført i 1. halvår 2017, viste behov for seks nye horisontale strukturforløb, hvoraf to af forløbene 
afdækkede behov for både en revision af eksisterende kurser og udvikling af nye. Undersøgelsen kortlagde 
arbejdsopgaver og kompetencebehov på baggrund af 17 dybdegående interviews med ledere og 
medarbejdere i syv meget forskellige virksomheder, der er udpeget af undersøgelsens styregruppe og 
repræsentative for branchen inden for jobområdet og på landsplan. Interviewene er suppleret med 
observationer af arbejdspraksisser i seks virksomheders køkkener samt interviews med tre udvalgte skoler. 

Undersøgelsen viste bl.a. behov for kompetencer relateret til madfremstilling målrettet gæster med særlige 
behov, herunder specielt veganere, vegetarer, allergikere og personer på særlig kost. Kompetencebehovet 
har fokus på gæsternes efterspørgsel og på den nødvendige faglige udvikling og inspiration i køkkenet til 
udvikling af nye retter. Derudover kortlagde analysen det vertikale strukturforløb ”Vejen fra ufaglært til 
faglært gastronom”, der afdækkede behov for udvikling af tre nye kurser. 

Udvalget ønsker at gennemføre en analyse i overensstemmelse med tema 2, der gennemgår 
kompetencerne i alle kurser i FKB 2281 med det formål at opdatere og forenkle kursernes 
kompetencemål herunder omskrivning og sammenlægning af beslægtede kurser.  

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag
Analysen ”Kortlægningen og analyse af kæde- og konceptrestauranter med takeaway inden for fastfood 
og brasserie” viser, at beskrivelsen af jobområdet inden for FKB’en skal revideres. Beskrivelsen skal 
revideres med henblik på opdatering i forhold til antallet af medarbejder og jobfunktioner samt 
arbejdspladser, koncept og arbejdsorganisering i relation til fastfood og brasserie.  

Der søges midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 
- Revision af FKB 2281 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering (1. prioritet) 

Der er behov for revision af det eksisterende kursus ”Gastronomi uden fødevareallergi”, så kurset kan 
anvendes til alle medarbejdere inden for jobområdet. Kursets deles i kompetencer relateret til 
madfremstilling og til gæstevejledning om allergener, mærkning af fødevarer og fødevareallergi. 
Uddannelsesbehovet er afdækket i ”Kortlægning og analyse af kæde- og konceptrestauranter med 
takeaway inden for fastfood og brasserie” fra december 2016. 
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Der søges midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 
- Revision af ”Gastronomi uden fødevareallergi” (1. prioritet) 

Der er behov for revidering af det eksisterende kursus ”Menusammensætning”, så kurset dækker 
behovet for kompetencer om sammensætning af en menu under hensyn til tilberedning, sæson, smag, 
anretning og pris og med vægt på madens ernæringsmæssige indhold og sammensætning, som i det 
eksisterende mål. Kurset skal endvidere give kompetencer til at kunne inddrage gæsternes forskellige 
ønsker og behov i menuplanlægningen og have fokus på en kontinuerlig forandring og tilpasning af 
menuen. Uddannelsesbehovet er afdækket i ”Analyse af strukturforløb inden for madfremstilling i 
restaurant, kantine og catering” fra juni 2017. 

Der søges midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 
- Revision af ”Menusammensætning” (1. prioritet) 

Til strukturforløbet ”Autentisk gastronomi til dine gæsters alternative madvaner” er der afdækket behov 
for kompetencer til madfremstilling af specialkost, herunder fx diæter, kultur, religion og holdninger, der 
måtte influere på gæstens behov. Kurset skal indeholde kompetencer til at “blive dus” med at udvikle 
retter til veganere, vegetaren o.l. til at lave specialkost til mange typer af gæster med specielle behov, og 
til at kunne ændre eksisterende retter til gæster med specielle behov. Uddannelsesbehovet er afdækket i 
”Analyse af strukturforløb inden for madfremstilling i restaurant, kantine og catering” fra juni 2017. 

Der søges midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 
- ”Bliv dus med specialkost til dine gæster” (1. prioritet) 

Til strukturforløbet ”Vejen fra ufaglært til faglært gastronom” er der behov for udvikling af et kursus, 
der giver kompetencer til at kunne læse/forstå og formulere danske og franske opskrifter og 
anvisninger. Deltageren skal kunne planlægge og sammensætte varierede menuer ud fra danske og 
franske madtraditioner og råvarer. Uddannelsesbehovet er afdækket i ”Analyse af strukturforløb inden 
for madfremstilling i restaurant, kantine og catering” fra juni 2017. 

Der søges midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 
- ”Dansk-fransk mad på menuen” (1. prioritet) 

Til strukturforløbet ”Vejen fra ufaglært til faglært gastronom” er der behov for udvikling af et kursus, 
der giver kompetencer til at kunne anvende de mest benyttede fagudtryk for gastronomer samt til at 
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kunne forstå, læse og anvende mad- og drikkevareudtryk. Kurset ses udviklet som multimål, hvor 
deltagerne kan opnå kursets kompetencer på hhv. fransk og engelsk. Uddannelsesbehovet er afdækket i 
”Analyse af strukturforløb inden for madfremstilling i restaurant, kantine og catering” fra juni 2017. 

Der søges midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 
- ”Anvendte fagudtryk for gastronomer” – multimål (1. prioritet) 

Til strukturforløbet ”Vejen fra ufaglært til faglært gastronom” er der behov for udvikling af et kursus, 
der giver kompetencer til at kunne rådgive gæster om dansk madkultur og gæsteforklare retter og 
menuer. Deltageren skal kunne betjene gæster ud fra af et grundlæggende kendskab til gæsters/turisters 
kulturelle baggrund, traditioner og ønsker. Kurset ønskes udviklet som multimål, hvor deltagerne kan 
opnå kursets kompetencer på hhv. fransk og engelsk. Uddannelsesbehovet er afdækket i ”Analyse af 
strukturforløb inden for madfremstilling i restaurant, kantine og catering” fra juni 2017. 

Der søges midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 
- ”Gæstebetjening for gastronomer på engelsk” – multimål (1. prioritet) 

Der er behov for en analyse, der gennemgår kompetencerne i alle kurser relateret til FKB 2281. 
Formålet er at opdatere og forenkle kursernes kompetencemål herunder omskrivning og 
sammenlægning af beslægtede kurser. Beskrivelse af kurser i listeform og med korte og klare delmål har 
vist sig at være bedst egnet til formidling af kursernes indhold over for både virksomheder og kursister. 
Uddannelsesbehovet er afdækket af branchens parter. 

Der søges midler til gennemførelse af følgende analyse: 
- Udvikling og revision af kurser med fokus på en klar og afgrænset beskrivelse af hvert delmål inden 

for FKB 2281 (1. prioritet) 

c. Behovsredegørelse for FKB’en
Den samlede aktivitet faldt i 2016 med 13 % i forhold til 2015. Korrigeret for Almen fødevarehygiejne, 
som ikke længere er obligatorisk, er faldet i aktiviteten kun 6 %. Aktiviteten på udvalgets egne kurser 
korrigeret for Almen fødevarehygiejne faldt med 14 % i 2016 i forhold til 2015.  

Aktiviteten for Almen fødevarehygiejne var i 2014 på 2.474 kursister, i 2015 på 1.344 og i 2016 på 844. 
Det svarer til et fald på 66 % i aktiviteten inden for kurset Almen fødevarehygiejne siden 2014.  

Aktiviteten i kernemål viser interesse og behov for kompetencer relateret til kantiner og restauranter, 
herunder grundtilberedning, råvarer, sund og bæredygtigt mad. Der har derudover været øget 
efterspørgsel efter kompetencer relateret til årstidens råvarer, prisberegning, vine samt egenkontrol.  

Aktiviteten forventes i 2017 at være på samme niveau i 2016. Tal for 1. kvartal 2017 viser et mindre fald 
i aktiviteten på udvalgets kernekurser på 3 % i forhold til 1. kvartal 2016. Aktiviteten på udvalgets 
kernekurser er primært inden for råvarer og bæredygtighed, grundtilberedning og anretning samt 
markant aktivitet inden for salg og service. Der er et fald i aktiviteten på tilkoblede kurser fra andre 
udvalg inden for primært salg, samarbejde og kommunikation. Det har betydet et samlet fald på 10 % i 
1. kvartal 2017.

2.5. 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 (FKB 2286) har stadig fokus på sunde måltider og på 
måltidernes sensoriske og næringsmæssige udtryk gennem anvendelse af både traditionelle og 
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utraditionelle råvarer. Det anslås inden for branchen, at mellem 30-80 % af ældre på plejehjem og 
hospitalet skal have mad med modificeret konsistens. Der er således interesse for kompetencer til at 
producere måltider for personer med dysfagi, herunder service og servering af måltider til ældre og 
patienter. 

”Analyse til modernisering og kategorisering af målene tilknyttet FKB 2286 Mad til grupper med 
varierede behov for ernæring” afsluttes i 2017. Analysen har til formål at modernisere og forenkle alle 
kursernes kompetencemål relateret til madfremstilling i FKB 2286 samt skabe et bedre overblik for 
medarbejdere og virksomheder over det samlede kursusudbud og derved give grundlag for en bedre 
markedsføring af kursusudbuddet. Med analysen er der foretaget en vurdering af alle kernekurser i FKB 
2286 i forhold til titel, indhold, målformulering, overlap og præcision i forhold til relevante målgruppers 
jobfunktioner inden for madfremstilling. Analysen giver endvidere specifikke anbefalinger vedrørende 
ajourføring af eksisterende uddannelsespakker til vertikal og horisontal kompetenceløft og til 6-ugers 
jobrettede uddannelsesforløb. 

Analysen anbefaler, at der nedlægges 30 % og revideres 40 % af kurserne tilknyttet FKB 2286. Det er en 
udviklingsopgave, som ligger i forlængelse af analyse. Udvalget ønsker som led i kvalitetssikringen af de 
reviderede kernemål tilknyttet FKB 2286 at afholde en temadag med fokus på efteruddannelse af 
faglærer, der underviser på kurser udi madfremstilling.  

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag
Der er behov for, at det eksisterende AMU-kursus for ”Diæter og ernæringsterapi 1”, som er et 
multimål, bliver revideret med henblik på opdatering i forhold til den specifikke målgruppe for personer 
med dysfagi. Webteksten ændres tilsvarende, så det står beskrevet, at deltageren kan planlægge og 
producere diæter/blød kost fordelt på små portioner med høj energitæthed til underernærede, småt 
spisende eller personer med dysfasi. Det reviderede kursus vil følge den terminologi, der arbejdes med i 
analysen ”Analyse til modernisering og kategorisering af målene tilknyttet FKB 2286”. Ved revisionen af 
kurset med forøgelse af brugergruppen vil inspirationsmaterialet blive revideret med tilføjelsen af den 
specifikke nye brugergruppe. Uddannelsesbehovet er afdækket af en godkendt uddannelsesinstitution. 

Der søges midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 
- Revision af ”Diæter og ernæringsterapi 1” (1. prioritet) 

Der er behov for, at kurset revideres, så multimålet øges med den specifikke målgruppe for personer 
med dysfagi. Det reviderede kursus vil følge den terminologi, der arbejdes med i analysen ”Analyse til 
modernisering og kategorisering af målene tilknyttet FKB 2286”. Ved revisionen af kurset med 
forøgelse af brugergruppen vil inspirationsmaterialet blive revideret med tilføjelsen af den specifikke nye 
brugergruppe. Uddannelsesbehovet er afdækket af en godkendt uddannelsesinstitution. 

Der søges midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 
- Revision af ”Diæter og ernæringsterapi 2” (1. prioritet) 

Det eksisterende kursus ” Sundere måltider til patienter og borgere” er ikke længere aktuelt, idet 
ordningen nøglehul på spisesteder ikke længere eksisterer. Fødevarestyrelsen har netop lanceret en 
ordningen/guide til sundere mad i skolen, ungdomsuddannelserne og på arbejdspladsen. Måltidsmærket 
bygger på de officielle kostråd. Der er derfor behov for kompetencer til planlægning, tilberedning og 
sammensætning af velsmagende retter, der matcher måltidsmærket. Kurset revideres med arbejdstitlen 
”Sundere mad med måltidsmærket”. Kurset ses indeholdende måltidsmærkets principper, som er 
baseret på de officielle kostråd og omsat til den hverdag de madprofessionelle arbejder i. Måltidsmærket 
har fokus på mere grønt, fisk og fuldkorn samt flere magre varianter inden for kød- og mejeriprodukter 
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og mindre salt og sukker. Det reviderede kursus vil følge den terminologi, der arbejdes med i analysen 
”Analyse til modernisering og kategorisering af målene tilknyttet FKB 2286”. Ved revidering af kurset 
vil inspirationsmaterialet blive revideret tilsvarende. Uddannelsesbehovet er afdækket af en godkendt 
uddannelsesinstitution. 

Der søges midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 
- Revision af ”Sundere måltider til patienter og borgere” (1. prioritet) 

c. Behovsredegørelse for FKB’en
Den samlede aktivitet for 2016 steg med 5 % ift. 2015, hvor aktiviteten for beskæftigede faldt med 9 % i 
samme periode. Den samlede aktivitet på udvalgets kernekurser er i 2016 faldet med 19 % set ift. 2015. 
Aktiviteten for Almen fødevarehygiejne var i 2014 på 1.036 kursister, i 2015 på 100 og i 2016 steget til 
266 kursister. Det svarer til et fald på 74 % i aktiviteten inden for kurset Almen fødevarehygiejne siden 
2014. 

Der var i 2016 stigning i aktiviteten på kurser relateret til diæter og mad til børn. Der har derudover 
været særlig interesse og øget aktivitet for kurser relateret til økologi, tilberedning og til reducering af 
madspild. Der er faldende interesse i kurser relateret til service, kalkulation og grundlæggende 
kompetencer til produktion af ernæringsrigtige måltider. 

Tendensen viser en stigende aktivitet, som forventes at fortsætte i 2017. Aktiviteten for 1. kvartal 2017 
viser markant stigning i aktiviteten på udvalgets kernekurser på 33 % set i forhold til 1. kvartal 2016. Det 
er en stigning i aktiviteten på godt 5 % siden samme periode 2015. Aktiviteten er primært relateret til 
bæredygtighed, råvareegenskaber, sund mad med kulinarisk kvalitet. FKB’ens samlede aktivitet er steget 
med 82 % sammenlignet med 2016. Aktiviteten på tilkoblede kurser fra andre udvalg er steget med 123 
% (en stigning på knap 1.000 kursister) siden 1. kvartal 2016. Aktiviteten er primært relateret til kurser 
om førstehjælp, kommunikation og konflikthåndtering samt tværfagligt samarbejde om måltider til 
ældre. Derudover er aktiviteten inden for tekstbehandling fordoblet.  

2.6. 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

Udvalget og branchen har ønsket bedre sammenhæng mellem industri- og detailslagterområdet i en 
samlet FKB pga. kompetenceoverlap og brancheglidning mellem faggrupper. Derudover peges på nye 
kompetencebehov på området. Fx bliver der inden for industrislagterområdet i stigende grad forarbejdet 
og leveret kødprodukter direkte til især supermarkeders kølediske. Der efterspørges kompetencer inden 
for forædling. 

Den nye FKB indeholder desuden både en generel opdatering og præcisering af jobområdet og de 
tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) inden for området. Der er sket en 
gennemskrivning af alle hovedelementer fra FKB 2248 og 2249 i den nye FKB. Udvalget ønsker at 
anvende den nye FKB 2799 til at skabe en større synenergi i samspillet mellem AMU og eud. 
Erhvervsuddannelserne for både industri- og detailslagterområdet er revideret i 2017. 
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En sammenlægningen af de to eksisterende FKB og den tværgående opdatering er udtryk for et behov 
for at revitalisere efteruddannelsen af medarbejdere inden for industri- og detailslagterområdet. 

Det samlede antal af medarbejdere og arbejdspladser på området i den nye FKB har ikke ændret sig. 
Grundlaget for tilkoblingen af de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser fra de to eksisterende FKB er 
der ikke ændret på, idet der er tale om justeringer af kompetencer, men ikke nye kernekompetencer.  

”Fødevaresikkerhed, kvalitetssikring og arbejdsmiljø” er oprettet som en ny tværgående TAK. Dette er 
ud fra en betragtning om, at alle virksomheder inden for branchen er underlagt omfattende og strenge 
krav om rengøring, hygiejne, egenkontrol, dokumentation m.m. med det formål at forebygge spredning 
af sundhedsfarlige fødevarer og opretholde fødevarekvalitet- og sikkerhed. 

For at sikre, at det samlede udbud af kurser løbende udbydes med den tilstrækkelige kvalitet, er der lagt 
op til et tæt samarbejde og koordinering om udbuddet mellem UC Holstebro og ZBC. 

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag

Der ønskes gennemført en analyse med henblik på uddannelsesgennemgang af FKB 2799 Slagtning, 
forædling og salg af kød og convenience, jf. Trepartsaftalen. 

Analysen gennemføres i henhold til de fordringer, som er et resultat af trepartsaftalen. Den skal 
tilvejebringe en samlet gennemgang af alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i FKB’erne med 
henblik på overvejelse om nedlæggelse, fastholdelse eller sammenlægning. Formålet er at opdatere og 
forenkle kursernes kompetencemål, herunder omskrivning og sammenlægning af beslægtede kurser. 
Beskrivelse af kurser i listeform og med korte og klare delmål har vist at være bedst egnet til formidling 
af kursernes indhold over for både virksomheder og kursister.  

Grundet omfanget af kurser på FKB’en ansøges der om en analyse i fællesskab med FKB 2267 Brød-, 
kage-, dessert- og konfekturefremstilling. 

Der søges midler til gennemførelse af følgende analyse:  

- Analyse til uddannelsesgennemgang af FKB 2267 og FKB 2799, jf. Trepartsaftalen. 

Der efterspørges ikke nye uddannelser eller tiltag i relation til denne forhåndsanmeldelse. 

c. Behovsredegørelse for FKB’en
Inden for industrislagtning (FKB 2248) faldt den samlede aktivitet med 68 % i 2016 i forhold til 2015, 
og der har i 2016 ikke været aktivitet på branchens kernekurser. Tallene for 1. kvartal 2017 viser, at der 
stadig ikke er aktivitet på kernekurserne, men at der har været 16 kursister på et tilkoblet kursus.  

Inden for detailslagtning (FKB 2249) steg den samlede aktivitet i 2016 til 29 kursister ift. færre end 5 i 
2015. Aktiviteten var på tilberedning inden for ferskvareområdet. Tallene for 1. kvartal 2017 viser, at 
aktiviteten på kernekurserne steg med 31 kursister. Aktiviteten omhandlede kompetencer i relation til 
grundtilberedning. Der var ikke registreret aktivitet i 1. kvartal 2015 og 16 inden for brancheområdet. 
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Arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2018, 
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 blandt andet, med afsæt i trepartsaftalen om et styrket og mere fleksibelt 
efter-, voksen og videreuddannelsessystem (2017), fokus på: 

- Leveringssikkerhed og fleksibilitet i AMU 
- Et moderniseret AMU-system herunder gennemgang af arbejdsmarkedsuddannelser med 

henblik på nedlæggelse, fastholdelse eller sammenlægning, opdeling i delmål, 
uddannelsesstrukturer/ branchepakker, jobmobilitet, rekruttering, kompetenceudvikling 
samt nyudvikling/revision  

- Testning og afprøvning samt evaluering 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 moderat stigning i 
uddannelsesaktiviteterne i 2017 målt i forhold til det foregående år. 
Det kan således konkluderes, på baggrund af en sammenligning af antallet af årselever i 2016 og de 
to første kvartaler af 2017 (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 indholdsfortegnelse



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 og fleksibilitet 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 arbejdsmarkedsuddannelser, uddannelsesstrukturer, 
uddannelsespakker og garantikurser på det samlede transportområde. På denne baggrund 
ansøger TUR om midler til revision og nyudvikling af 96 uddannelsesmål og 4 FKB`ere (TEMA 2). I 
disse opgaver inkluderes et løbende arbejde omfattende eventuelle nedlæggelser og/eller 
sammenlægninger samt opdeling af uddannelsesmål i delmål. 
I relation til ovennævnte ansøger TUR tillige om analysemidler til en samlet og generel 
uddannelsesgennemgang også inddragende fokus på uddannelser med aktivitet på mindre end 2/3 
årselev/50 kursister gennem de seneste 3 år. Analysen ”Uddannelsesgennemgang – TUR” ansøges 
med prioritet 1. 
 
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. På denne baggrund ansøger TUR om en analyse under titlen: 
”Læsbarhed af uddannelsesmål” (TEMA 2), som ansøges med prioritet 1. 
 
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. 
- 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. Tillige 
vurderes muligheder for opdeling i delmål, nedlæggelser og sammenlægning.  
 
Transportområdet er karakteriseret ved, at der løbende fastsættes nye standarder på mange 
brancheområder, eksempelvis taxi, 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. 
TUR ansøger derfor om revision af 3 FKB`ere og nyudvikling af 1. Revisionen er blandt andet 
affødt af ny lovgivning og ny strukturel udvikling på taxi, bus og flekstrafikområderne. På denne 
baggrund ansøger TUR om analyse ”Analyse af kompetencekrav til taxi- og OST-chauffører” (uden 
for TEMA 1 og 2) med prioritet 1.  
Tidligere ansøgt analyse ”Analyse af samspillet mellem teoriundervisning og praktisk kørsel på 
arbejdsmarkedsuddannelsen EU-efteruddannelse for buschauffører”, afmeldes. Dette sker primært 
for at give plads til en ansøgning om gennemgang af TURs uddannelser jf. trepartsaftalen og 
redegørelsen ovenfor. 
 
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. TUR 
ansøger derfor om midler til udvikling af 25 faglæreruddannelser. 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. Således vil nyudviklede 
faglæreruddannelser inkludere arbejdet med testning i AMU og således være en del af TEMA 1. 
Transportbranchen er stærkt engageret i arbejdet med udvikling af digital læring og 
fjernundervisning; to områder med specifik fokus i trepartsaftalen. En afgørende forudsætning for de 
nye læremidlers og læringsformers succes, er en opkvalificering af faglærerne i didaktisk og 
pædagogisk henseende, et element som specifikke faglæreruddannelser vil indbefatte fremadrettet. 

 

Trepartsaftalen angiver en styrket brug af test i AMU og herunder særlige opgaver målrettet 
efteruddannelsesudvalgene. Arbejdet med testning er vidt udbredt, blandt andet på TURs mange 
certifikatuddannelser, i forbindelse med kollektiv afkortning samt i pilotprojekter i samarbejde med 
skolerne vedr. effektmåling via test. 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 (effektmåling).  

Meget ofte, vil rammer og testmetodik bygge på myndighedsfastlagte rammer og vilkår. Derfor er 
TURs viden på området for prøveaflæggelse i AMU, både af praktisk og teoretisk 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. 

Det skal tillige nævnes, at TUR i vidt omfang indføjer løbende testning i mange 
undervisningsmaterialer. 

Det er TURs opfattelse, at der i forlængelse af trepartsaftalen, 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, avancerede og driftssikre systemer bør benyttes. 
Dette naturligvis i en enkel og lettilgængelig form. TUR stiller derfor testsystemet Multitest 
til rådighed for hele AMU-systemet: samtlige skoler og efteruddannelsesudvalg. 

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). På denne baggrund ansøger TUR om analyse ”Testning af ét uddannelsesmål. 
Hvad er et landsgennemsnit for læringseffekt?” (TEMA 1) med prioritet 1.  



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.  
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. På denne baggrund ansøger TUR om analyse under 
titlen ”Test til brug for forventningsafstemning mellem skole og deltagere i AMU”, TEMA 1 
med prioritet 1. 

d) 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. 
På denne baggrund ansøger TUR om analyse under titlen ”Dansk som undervisningssprog i 
AMU. Værktøjer og metodik til testning”, TEMA 1 med prioritet 2. 

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.  
 
 
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 2018 
 
Generelt om udviklingen på brancheområdet 
 
 
1Transportens Udviklingsfond har lanceret kampagnen "Job i transport", der skal forbedre 
lastbilchaufførers image og tiltrække flere til branchen, der om få år står til at mangle op mod 
4.000 chauffører. Derudover har kampagnen fokus på at fastholde de nuværende 
transportarbejdere samt tiltrække ledige og samfundsgrupper, som i dag er underrepræsenteret i 
branchen. Det gælder f.eks. kvinder og nydanskere. Kampagnen er bl.a. synlig på sociale medier, i 
digitale medier og på kampagnehjemmesiden 
 
Der er akut mangel på lastbilchauffører og i dag er næsten hver anden lastbilchauffør over 50 år, 
og gennemsnitsalderen har været stigende de seneste år. Det viser tal fra Dansk Industri og 
Danmarks Statistik.  
                                                           
1 http://www.tu.dk/da/projekter/job-i-transport/ 



Samtidigt hermed kan unge, der vælger at uddanne sig til chauffører, ikke opfylde det stigende 
behov for arbejdskraft. Chaufførmanglen kan på sigt få store konsekvenser for det øvrige danske 
erhvervsliv.  

Det er samtidigt centralt for branchen, at uddannelserne har høj kvalitet og ikke mindst har effekt. 
Branchen har derfor også et stort behov for at få afdækket, hvordan man f.eks. kan bruge dansk 
som undervisningssprog i AMU og at få udviklet værktøjer og metodik til testning. Branchen har 
brug for at udvikle test til afdækning af læringseffekt/målinger, som kan øge undervisningens 
kvalitet og test til brug for en forventningsafstemning mellem skole og deltagere i AMU. 

2En ny analyserapport gennemført af TUR i december 2016 peger på, at en del chauffører oplever 
lovpligtig efteruddannelse som ”ikke relevant”. Denne oplevelse handler tilsyneladende om, at 
chaufførerne kommer fra meget forskelligartede jobområder inden for vejgodstransportområdet. 
Formålet med efteruddannelsen er, at chaufføren skal have uddybet og repeteret nogle af de 
emner, der er dækket af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Chaufføren skal dermed 
vedligeholde de kundskaber, som er væsentlige for chaufførens arbejde med særlig vægt på 
færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug 
 
Chauffører der kører med olie, benzin, mælk eller foderstoffer i tankbiler har typisk ikke i samme 
grad behov for at vedligeholde kundskaber i lastsikring med stropper, som en stykgods-
/distributionschauffør har. Og en chauffør der kører med levende dyr har et lastsikringsmæssigt 
fokus som er relateret til sikring/dyrevelfærd af levende dyr under transport. En chauffør der kører 
med vindmøller eller brofag har en række særlige forhold hvad angår lastsikring som adskiller sig 
fra ovennævnte. Det kunne således give god mening, at flytte undervisningen i lastsikring fra 
modul 1 (det obligatoriske indhold) til det (ligeledes obligatoriske) brancherettede modul 2, 
hvorved det sikres, at der undervises i emnet lastsikring ud fra relevante og konkrete behov for 
den enkelte chauffør. Hermed imødekommer man også de senere års kritik af denne undervisning, 
som ofte betegnes som irrelevant for den enkelte chaufførs konkrete dagligdags arbejdsfunktioner. 
Målsætningen er således ikke at devaluere undervisningen i lastsikring, men derimod at styrke den 
og gøre den relevant for de enkelte chauffører. 
  
Det er væsentligt for udvalget at udvikle AMU-branchepakker, der er målrettet forskellige områder 
inden for vejgodstransportområdet. Vejgodstransportområdet er præget af høj grad af lov- og 
regelstyring samt hurtig teknologisk udvikling. Virksomheder inden for brancheområdet har øget 
fokus på sikkerhed, kvalitet, faglighed, bæredygtig transport og image. Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen udsteder ny bekendtgørelse i den kommende tid som omhandler kvalifikationskrav 
til visse førere af køretøjer i vejtransport. Arbejdstilsynet kommer ligeledes med en ændring af 
bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.  
 
Virkningerne af de ovenfor omtalte nye bekendtgørelser og bekendtgørelsesændringer stiller stadig 
større krav til chaufførernes kompetencer samtidig med, at der er et øget behov for uddannelse af 
nye chauffører.  
 

                                                           
2 Analyse af uddannelsesbehov for chauffører der transporterer levende dyr 
 



På denne baggrund finder udvalget, at det er essentielt at der arbejdes videre med 
faglærerudvikling i skolesystemet. Det er væsentligt for branchen, at undervisere inden for 
brancheområdet er helt opdaterede på sikkerhed og de nye teknologier inden for jobområderne.  
 
Branchen finder det derfor helt nødvendigt at undervisere gives mulighed for at uddanne sig inden 
for bl.a. undervisning på den nye EU-efteruddannelse/branchepakkerne inden for vejgodstransport 
området, defensiv køreteknik lastbil - teori og praktik og ikke mindst efteruddannelse for 
kranfaglærere. 
 
Ovennævnte korte rids af specifikke indsatsområder i transportbranchen, understøttes af 
initiativerne taget i relation til trepartsaftalen og som findes beskrevet i den indledende tekst til 
denne arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. 

Målgrupper 

Målgruppen inden for vejgodstransport består af chauffører, der kører godstransport i mange 
forskellige typer af køretøjer, med og uden påhængskøretøj. 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 
• 2297 Renovation 
• 2719 Flytning og møbeltransport 
• 2728 Grundkompetence chauffør gods 
• 2732 Lastbilkran 
• 2733 Mobilkran 
• 2734 Vintertjeneste 

 
Der ansøges om udviklingsmidler til følgende: 

 
Revision af FKB: 
Ingen 
 
Analyser: 

• Dansk som undervisningssprog i AMU. Værktøjer og metodik til 
testning.  Tema 1, prioritet 2 

• Testning af ét uddannelsesmål på nationalt plan. Hvad er et 
landsgennemsnit for læringseffekt? Tema 1, prioritet 1 

• Læsbarhed af uddannelsesmål. En analyse af effekter af sproglig 



forenkling, talenær sprogbrug, sammenkædning af mening m.m. 
Tema 2 prioritet 1 
• Test til brug for en forventningsafstemning mellem skole og deltagere i 

AMU Tema 1, prioritet 1 
 

17Uddannelsesmål: 
 

• EU Efteruddannelse branchepakke 1 
• EU Efteruddannelse branchepakke 2 
• EU Efteruddannelse branchepakke 3 
• EU Efteruddannelse branchepakke 4 
• EU Efteruddannelse branchepakke 5 
• EU Efteruddannelse branchepakke 6 
• EU Efteruddannelse branchepakke 7 
• EU Efteruddannelse branchepakke 8 
• EU Efteruddannelse branchepakke 9 
• EU Efteruddannelse branchepakke 10 
• Kranbasis - grunduddannelse (som selvstændigt mål) 
• Alle kraner > 8 tonmeter samt teleskoplæssere > 8 tonmeter der 

anvendes som kran 
• Mobile kraner over 8 tm op til 30 tm (som selvstændigt mål) 
• Mobile kraner over 30 tm (som selvstændigt mål) 
• Kranbasis og Mobile kraner over 8 tm op til 30 tm (som samlet mål) 
• Kranbasis og Mobile kraner over 30 tm (som samlet mål) 
• Revision af EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del 
• Revision af EU-Efteruddannelse for godschauffører 
• Revision af Godstransport med lastbil 
• Revision af Intensiv grundlæggende kval. uddannelse - lastbil  
• Revision af Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil 
• Revision af Godstransport med lastbil samt grund. kval. Uddan. 
• Revision af Vejgodstransport for buschauffører 
• Revision af EU-Efteruddannelse for renovationschauffører 
• Revision af Revision af EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører 
• Revision af EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører 
• Revision af EU-Efteruddannelse for flyttechauffører 
• Revision af EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører 
• Revision af Kran B - ajourføring 
• Revision af Mobilkran, certifikat B 
• Revision af Lastbilmonteret kran, certifikat D 
• Revision af Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm 
• Revision af Manøvrering, forsikringer og færdselsregler 



• Revision af Transportpapirer inden for vejtransport    

 
 
Faglæreruddannelser: 

• Underviser på den nye EU-efteruddannelse/branchepakkerne inden for 
vejgodstransport området. 

• Defensiv køreteknik lastbil - teori og praktik. 
• Efteruddannelse for kranfaglærere 

 
 

Undervisningsmaterialer: 
• Ingen 

 
Sammenfatning: 

 

Vejgodstransport   
Revision af FKB Antal Beløb 
 0  

I alt 0 0 
Analyser Antal Beløb 
Dansk som undervisningssprog i AMU. Værktøjer 
og metodik til testning. (tema 1 Prioritet 2) 

 470.220 
 

Testning af ét uddannelsesmål på nationalt plan. 
Hvad er et landsgennemsnit for læringseffekt? 
(tema 1 Prioritet 1) 

 392.850 
 

Læsbarhed af uddannelsesmål. En analyse af 
effekter af sproglig forenkling, talenær sprogbrug, 
sammenkædning af mening m.m. (tema 2 
Prioritet 1) 

 454.290 

Test til brug for en forventningsafstemning 
mellem skole og deltagere i AMU (tema 1 
Prioritet 1) 
 

 438.894 

I alt  1.756.254 
Uddannelsesmål Antal Beløb 
EU Efteruddannelse branchepakke 1 1 20.000 
EU Efteruddannelse branchepakke 2 1 20.000 

 
EU Efteruddannelse branchepakke 3 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 4 1 20.000 



  
EU Efteruddannelse branchepakke 5 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 6 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 7 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 8 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 9 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 10 
 

1 20.000 
 

Kranbasis - grunduddannelse (som selvstændigt 
mål) 
Alle kraner > 8 tonsmeter samt teleskoplæssere > 
8 tonsmeter der anvendes som kran 
 

1 20.000 
 

Mobile kraner over 8 tm op til 30 tm (som 
selvstændigt mål) 
 

1 20.000 
 

Mobile kraner over 30 tm (som selvstændigt mål) 
 

1 20.000 
 

Kranbasis og Mobile kraner over 8 tm op til 30 tm 
(som samlet mål) 

 

1 20.000 
 

Alle kraner > 8 tonmeter samt teleskoplæssere > 
8 tonmeter der anvendes som kran 
 

1 20000 

Kranbasis og Mobile kraner over 30 tm (som 
samlet mål) 
 

1 20.000 
 

Revision af EU-Efteruddannelse for godschauffører 
- oblig. del 
 

1 20.000 
 

Revision af EU-Efteruddannelse for godschauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af Godstransport med lastbil 
 

1 20.000 
 

Revision af Intensiv grundlæggende 
kval.uddannelse - lastbil  
 

1 20.000 
 

Revision af Grundlæggende 
kvalifikationsuddannelse - lastbil 

1 20.000 
 



 
Revision af Godstransport med lastbil samt grundl. 
kval.uddan. 
 

1 20.000 
 

Revision af Vejgodstransport for buschauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af EU-Efteruddannelse for 
renovationschauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af Revision af EU-Efteruddannelse for 
tanktransportchauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af EU-Efteruddannelse for 
dyretransportchauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af EU-Efteruddannelse for 
flyttechauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af EU-Efteruddannelse for 
sværgodschauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af Kran B - ajourføring 
 

1 20.000 
 

Revision af Mobilkran, certifikat B 
 

1 20.000 
 

Revision af Lastbilmonteret kran, certifikat D 
 

1 20.000 
 

Revision af Lastbilmonteret kran, certifikat E over 
25 tm 
 

1 20.000 
 

Revision af Manøvrering, forsikringer og 
færdselsregler 
 

1 20.000 
 

Revision af Transportpapirer inden for vejtransport 1 20.000 
I alt 34 

 
680.000 

 
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
 0  
   
   
I alt 0  
Faglæreruddannelser Antal Beløb  
Underviser på den nye EU-
efteruddannelse/branchepakkerne inden for 
vejgodstransportområdet. 
 

1 20.000 
 



 

 
Lager og terminalområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2018. 
 

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. 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. 
Ovennævnte korte rids af specifikke indsatsområder i transportbranchen, understøttes af 
initiativerne taget i relation til trepartsaftalen og som findes beskrevet i den indledende 
tekst til denne arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. 

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. 
 

Defensiv køreteknik lastbil - teori og praktik. 
 

1 20.000 
 

Efteruddannelse for kranfaglærere 
 

1 20.000 
 

I alt  60.000Kr.    



Endvidere består målgruppen af lagerforvaltere og andre mellemledere, som har behov for 
uddannelse inden for operative funktioner. 
 
Følgende FKB’er hører under dette område: 
• 2290 Lager, terminal- og logistik  
 
 
Der ansøges om flg.:  
Analyser. 
Ingen. 
 
Udvikling eller revision af FKB  
Ingen. 
 
Uddannelsesmål. 

 
Efteruddannelsesudvalget fik i 2017 bevilget udviklingsmidler til udvikling af testspørgsmål 
til brug for kollektiv afkortning. Udvalget ønsker at søge udviklingsmidler til brug for 
omskrivning af de handlingsorienterede målbeskrivelser for de AMU-uddannelser, hvortil 
der blev udviklet testspørgsmål, da det i forbindelse med udviklingen af testspørgsmålene 
blev klart, at der er behov for en præcisering af målbeskrivelserne for de pågældende 
uddannelsesmål. Under tema 2 ansøges der derfor om midler til udvikling/omskrivning af 
følgende uddannelsesmål: 
 
1. 47894 Lagerstyring med it – grundlæggende funktioner 
2. 40967 Lagerøkonomi 
3. 44759 Lagerstyring med it – udvidede funktioner¨ 
4. 45074 Lagerindretning og lagerarbejde 
5. 45077 Enhedslaster 
6. 46894 Manuel lagerstyring 
7. 46939 Lagerstyring med it 
8. 46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 
 
 
Faglæreruddannelse. 
Ingen. 
 
Undervisningsmaterialer. 
Ingen. 
 

Sammenfatning: 

Lager og terminal   
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havne- og terminalområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2018. 
 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Revision af FKB Antal Beløb 
I alt  0 
Analyser Antal Beløb 

   
   
   

I alt   
   

Uddannelsesmål Antal Beløb 
47894 Lagerstyring med it – grundlæggende 
funktioner  

1 20.000 

40967 Lagerøkonomi 1 20.000 
44759 Lagerstyring med it – udvidede funktioner 1 20.000 
45074 Lagerindretning og lagerarbejde 1 20.000 
45077 Enhedslaster 
 

1 20.000 

46894 Manuel lagerstyring 1 20.000 
46939 Lagerstyring med it 1 20.000 
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 1 20.000 
   

I alt  160.000 
   
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 

 0  
   

I alt 0  
   
   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 

   
   
I alt  160.000 



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. Udviklingen går i retning af, at havnene specialiserer sig i forskellige 
områder, hvilket medfører at arbejdet varierer fra havn til havn. Branchen oplever, at der 
sker udvikling både i forhold til struktur, teknologi, arbejdsprocesser og forretningsområder. 
Især inden for automatisering af processer og generel anvendelse af informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) forventes markante ændringer de kommende år. 
Udviklingstendenserne nævnt oven for medfører blandt andet, at den operative 
medarbejder 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. Et af de områder som for tiden er i særlig vækst, er 
håndtering, lastning og losning af overdimensioneret gods – primært vindmøller, dele til 
vindmøller og inden for off-shore området. I den forbindelse arbejder branchen på at aftale 
fælles normer og standarder for uddannelse af de medarbejdere, der er beskæftiget med 
disse særlige opgaver. 

Ovennævnte korte rids af specifikke indsatsområder i transportbranchen, understøttes af 
initiativerne taget i relation til trepartsaftalen og som findes beskrevet i den indledende 
tekst til denne arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. 

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.  
 
Følgende FKB’er hører ind under dette område: 
• 2795 Havn og terminal  
 
Der ansøges om flg.: 
 
Analyser 
Ingen. 
 
Udvikling eller revision af FKB  
Ingen. 

  



 
Uddannelsesmål. 
Ingen. 

 
Faglæreruddannelse. 
Ingen. 
 
Undervisningsmaterialer. 
Ingen. 
 

Sammenfatning: 

 
 
 
 
 
 
 

Havn og terminal   
Revision af FKB Antal Beløb 

 0  
   
I alt 0  

Analyser Antal Beløb 
 0  
I alt 0  
   

Uddannelsesmål Antal Beløb 
 0  
   
I alt 0  
   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
 0  
   
I alt 0  
   

Faglæreruddannelse Antal Beløb 
 0  
I alt 0  
   
I alt 0 Kr.  



Personbefordringsområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2018. 
 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Personbefordringsområdet omfatter jobområder inden for både bus, taxi og offentlig 
servicetrafik.  

Branchen har henover en årrække oplevet strukturforandringer, der blandt andet knytter sig 
til nye transportformer i den offentlige transport (fx offentlig servicetrafik; herunder 
flextrafik). Rutebusbranchen er 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.  

Således er branchen præget af en udvikling, hvor en lang række operatører byder på mange 
forskellige slags kørselsopgaver. 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. 

Taxi og OST-området  
Inden for taxi og OST-området (offentlig servicetrafik) vil der i den kommende tid ske 
væsentlige ændringer, idet der forventes at træde en ny taxilovgivning i kraft pr. 1. januar 
2018. Lovgivningen vil markant ændre 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 forventeligt, 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) bortfalder 
på taxiområdet og forventes ligeledes at bortfalde på busområdet i løbet af 2018. 

Kørekortuddannelsen underlagt Færdselsstyrelsens krav bortfalder, og nye chauffører vil 
derfor ikke længere skulle gennemføre systematisk tilrettelagt undervisning i færdselsregler 
samt særlig køreprøve, som i dag afholdes af Politiet. 

Det betyder, at nye chauffører fremadrettet vil skulle gennemføre et andet 
uddannelsesniveau, som vurderes at kunne skabe behov for ny type efteruddannelse. 

Ad. C. 

I forbindelse med ovenstående ændres de nuværende uddannelseskrav for nye chauffører. 

Den brancherettede del af uddannelsen, kaldet kvalifikationsuddannelsen, udvides til 10 
dage mod de nuværende 6. Der vil som et adgangskrav stilles krav til dansk 
sprogkundskaber på et vist niveau, som angiveligt skal afhjælpe de sprogproblemer, som 
branchen har været udfordret af. 

Ad. D. 

I forbindelse med ændringerne af taxilovgivningen lettes adgangen til branchen for 
chaufførerne, som beskrevet i ovenstående. Ligeledes vil adgangen til at blive vognmand, 
dvs. arbejdsgiver, også blive lettet betydeligt, sådan at der udelukkende stilles økonomiske 
krav og ikke uddannelsesmæssige krav. I dag stilles der således krav om en 10 dages 
vognmandsuddannelse, som ved indføring af ny taxilovgivning bortfalder. Det kan betyde, at 
nye vognmænd ikke er i besiddelse af de kompetencer, som kan stilles til, og forventes af en 
arbejdsgiver.  

Det bliver fremadrettet også muligt at etablere taxivirksomhed i selskabsform, hvor det i dag 
udelukkende har været muligt i personligt drevet virksomheder. Dette betyder, at de kendte 
strukturer i branchen vil ændre sig. 

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.    

 

• *På denne baggrund ansøger udvalget om midler til at undersøge og evaluere de ændringer 
der kan forventes på området. Analysen skal vise, hvilke tendenser branchen arbejder imod i 



forhold til de muligheder den nye lovgivning giver, og hvilke udfordringer og modstande de 
møder. Analysen skal også vise om der er behov for – og i givet fald hvilke, nye 
efteruddannelsesmuligheder for chaufførerne, idet arbejdsområdet ændres radikalt. 
Endvidere ansøges der om midler til revision af FKB og uddannelsesmål, der i direkte relation 
til taxilovens ændringer vil have behov for opdatering. Ansøgninger der fremsendes på 
denne baggrund er markeret med * 

 

Rutebusområdet 
På rutebusområdet er der krav om lovpligtig efteruddannelse af chaufførerne hvert 5. år.  

Indholdet på efteruddannelsen er netop blevet revideret, og ændringerne forventes 
implementeret pr. 1. januar 2017. 

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. 

Ovennævnte korte rids af specifikke indsatsområder i transportbranchen, understøttes af 
initiativerne taget i relation til trepartsaftalen og som findes beskrevet i den indledende tekst 
til denne arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. 

**Der ansøges om udvikling af mål i relation til de ændringer, der indføres i den 
obligatoriske EU-Efteruddannelse for buschauffører, samt relevant faglæreruddannelse i 
denne sammenhæng. Ansøgninger der fremsendes på denne baggrund er markeret med **  
 
***Endvidere ansøges der om midler til udvikling af mål til OST ud fra forventede krav til 
kompetencer, som indføres i trafikselskabernes udbudsbetingelser i de kommende år. 
Ansøgninger der fremsendes på denne baggrund er markeret med ***   

 

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: 

• *Analyse af kompetencekrav til taxi- og OST-chauffører og ny taxilovs konsekvenser 
på personbefordringsområdet. Prioritet 1 
 

Udvikling eller revision af FKB  
Der ansøges om midler til udvikling/revision af følgende FKB:  

• *2219 Personbefordring med taxi 
• *2288 Personbefordring med bybus og rutebil 
• * 2722 Specialbefordring af personer 
 

 
Uddannelsesmål 
Der ansøges om midler til udvikling og revision af flg. uddannelsesmål: 

• ***Børn med særlige behov. 
• Hybrid og eldrevne køretøjer på personbefordringsområdet. 
• Omskoling af turistbuschauffører til kollektiv trafik. 
• *Kombineret uddannelse Personbefordring taxi og bus. 
• **EU Efteruddannelse OBL. Del modul 1 
• **EU Efteruddannelse branchepakke Rutebus 
• **EU Efteruddannelse branchepakke Turistbus 
• **EU Efteruddannelse branchepakke Institution 
• **EU Efteruddannelse branchepakke OST 
• **EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 1 
• **EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 2 
• **EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 3 
• **EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 4 
• *Taxi kvalifikation (Ny taxi) 
• ***Vognmandskompetencer (OST) 1 
• ***Vognmandskompetencer (OST) 2 
• ***Vognmandskompetencer (OST) 3 

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
http://www.tur.dk/media/1852/2219_personbefordring_med_taxi.doc
http://www.tur.dk/media/1854/2221_personbefordring_med_bybus_og_rutebil.doc


• ***Vognmandskompetencer (OST) 4
• * Revision af 40531 Personbefordring med bus 
• * Revision af 40544 Grundlæggende kvalifikationsbevis – Bus 
• * Revision af 42411 Personbefordring Bus- ordinær kvalifikation 
• * Revision af 42484 Personbefordring for lastbilchauffører 
• * Revision af 40902 Udvidelse af GK for godschauffører 
• * Revision af 48400 Personbefordring med lille bus  
• * Revision af 45288 Billettering og kundeservice 
• * Revision af 46863 Billettering og god kundeservice  
• * Revision af 44436 Rutebuskørsel 

Faglæreruddannelser 
Der ansøges om midler til udvikling af flg. faglæreruddannelser: 

• Ny teknologi og vedligehold af eldrevne og hybride køretøjer.
• *Underviser på kombineret uddannelse personbefordring med taxi og bus. 

EU- direktiv 1.1+ 1.2 kraftoverføringen:
• At kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring.
• At kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner.
• Planlægning og brug af test samt tydning af resultater.
• Underviseren som coach.
• *Underviser på ny taxiuddannelse 
• ***Underviser på vognmands kompetencer
• **Underviser på den nye EU-Efteruddannelse/branchepakkerne
• **Defensiv køreteknik - teori og praktik
• Billetterings systemer/rejsekort/trafikselskabernes kvalitetskrav

Undervisningsmaterialer 

• Kompendie eldrevne og hybride køretøjer – anvendelse og vedligehold.

Sammenfatning: 

Personbefordring 

Analyser 

Analyse af kompetencekrav til taxi- og OST-
chauffører og ny taxilovs konsekvenser på 
personbefordringsområdet. (Prioritet 1) 

1 349.560 

TUR uddannelses gennemgang (tema 1 Prioritet 1) 1 479.130 



I alt 1 828.690 

Revision af FKB 

2219 Personbefordring med taxi 1 40.000 

2288 Personbefordring med bybus og rutebil 1 40.000 

2722 Specialbefordring af personer 1 40.000 

I alt 3 120.000 

Nye uddannelsesmål 1 

Børn med særlige behov. 1 20.000 

Hybrid og eldrevne køretøjer på 
personbefordringsområdet 

1 20.000 

Omskoling af turistbuschauffører til kollektiv 
trafik. 

1 20.000 

Kombineret uddannelse Personbefordring taxi 
og bus. 

1 20.000 

Kombineret uddannelse Personbefordring taxi 
og bus. 

1 20.000 

EU Efteruddannelse OBL. Del modul 1 1 20.000 

EU Efteruddannelse branchepakke Rutebus 1 20.000 

EU Efteruddannelse branchepakke Turistbus 1 20.000 

EU Efteruddannelse branchepakke Institution 1 20.000 

EU Efteruddannelse branchepakke OST 1 20.000 

EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 1 1 20.000 

EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 2 1 20.000 

EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 3 1 20.000 

EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 4 1 20.000 

Taxi kvalifikation (Ny taxi) 1 20.000 

http://www.tur.dk/media/1852/2219_personbefordring_med_taxi.doc
http://www.tur.dk/media/1854/2221_personbefordring_med_bybus_og_rutebil.doc


Vognmandskompetencer (OST) 1 1 20.000 

Vognmandskompetencer (OST) 2 1 20.000 

Vognmandskompetencer (OST) 3 1 20.000 

Vognmandskompetencer (OST) 4 1 20.000 

Revision af Personbefordring med bus 1 20.000 

Revision af Grundlæggende 
kvalifikationsbevis – Bus 

1 20.000 

Revision af Personbefordring Bus- ordinær 
kvalifikation 

1 20.000 

Revision af Personbefordring for 
lastbilchauffører 

1 20.000 

Revision af Udvidelse af GK for 
godschauffører 

1 20.000 

Revision af Personbefordring med lille bus 1 20.000 

Revision af Billettering og kundeservice 1 20.000 

Revision af Billettering og god kundeservice
  

1 20.000 

Revision af Rutebuskørsel 1 20.000 

I alt 28 560.000 

Undervisningsmaterialer   

Kompendie eldrevne og hybride køretøjer – 
anvendelse og vedligehold. 

1 30.000 

I alt 1 30.000 

Faglæreruddannelse   

Ny teknologi og vedligehold af eldrevne og 
hybride køretøjer 

1 20.000 

Underviser på kombineret uddannelse 
personbefordring med taxi og bus. 

1 20.000 

At kende de karakteristiske egenskaber ved 1 20.000 



kraftoverføring 

At kende sikkerhedsanordningernes 
karakteristiske egenskaber og funktioner 

1 20.000 

Planlægning og brug af test samt tydning af 
resultater 

1 20.000 

Underviseren som coach 1 20.000 

Underviser på den ny taxiuddannelse 1 20.000 

Underviser på vognmandskompetencer 1 20.000 

Underviser på den nye EU-
Efteruddannelse/branchepakkerne 

1 20.000 

Defensiv køreteknik - teori og praktik 1 20.000 

Billetterings 
systemer/rejsekort/trafikselskabernes 
kvalitetskrav 

1 20.000 

I alt 11 220.000 

I alt  1.535.670 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redningsområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2018. 



 
Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Redder området 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 alarmberedskabet. 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 
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 behov for efteruddannelse af ambulancebehandlere - et behov der endog 
forventes at blive større inden for det/de kommende år.  
På grund af ændringer i erhvervsuddannelsen til redder har behovet for udvikling af 
efteruddannelse til ambulancebehandlere været sat i bero i en periode – derfor har 
efteruddannelsesudvalget ubrugte udviklingsmidler fra sidste års ansøgning, og søger 
således ikke om yderligere udviklingsmidler i år. 
Ovennævnte korte rids af specifikke indsatsområder i transportbranchen, understøttes af 
initiativerne taget i relation til trepartsaftalen og som findes beskrevet i den indledende 
tekst til denne arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. 

 
Målgrupper 
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  
Ingen. 
 



Uddannelsesmål. 
Ingen. 
 
Faglæreruddannelse. 
Ingen. 
 
Undervisningsmaterialer. 
Ingen. 

 
Sammenfatning: 

 

  

Redning   

   
Revision af FKB Antal Beløb 

 0  
   
I alt 0  
   

Analyser Antal Beløb 
 0  
I alt 0  
   

Uddannelsesmål Antal Beløb 
 0  
   

   
I alt 0  
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
 0  
   
I alt 0  

   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 

   
   
I alt 0  
   
I alt 0 0 

   



Letbaneområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2018. 
 

Transportområdet står overfor nye uddannelsesmæssige udfordringer i forhold til et nyt 
jobområde i Danmark: letbanetrafik. 

Inden for kort tid vil de første letbanesystemer blive taget i drift i de store byer Aarhus, 
Odense, København og måske Aalborg. I alle fire byer er letbanetrafik projekteret og 
besluttet.  

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, 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. 

Der er behov for udvikling af uddannelser til kørelærer og til instruktør samt 
faglæreruddannelse til disse. Denne udvikling er tidligere blevet bevilget, men udsættelse / 
omdisponering af dette har været nødvendigt, for at få justeret grunduddannelserne til 
letbanefører og styringsmedarbejder. Der er også behov for udvikling af 
faglæreruddannelse til letbanefører og styringsmedarbejder. 

Medarbejderne i de forskellige operative jobfunktioner på letbanen har brug for 
regelmæssig efteruddannelse i form af ajourføringsuddannelser, som tager udgangspunkt i 
regelændringer, ændre kundekrav fra infrastrukturejer og/eller trafikselskab samt 
registrerede hændelser, uheld og ulykker. 

Der er behov for udvikling af ajourføringsuddannelser inden for de 2 arbejdsområder, som 
letbanefører og som trafikstyringsmedarbejder. 

Ovennævnte korte rids af specifikke indsatsområder i transportbranchen, understøttes af 
initiativerne taget i relation til trepartsaftalen og som findes beskrevet i den indledende 
tekst til denne arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. 

 

Transporterhvervets Uddannelser skal derfor ansøge om midler til udvikling fem 
uddannelsesmål samt fire faglæreruddannelser. 

Der ansøges om flg.: 

Analyser. 

Der ansøges ikke om midler til analyser. 

Udvikling eller revision af FKB  

Der ansøges ikke revision af FKB. 



Uddannelsesmål. 

Der ansøges om midler til udvikling af flg. uddannelsesmål: 

1. Kørelærer på letbane 
2. Instruktør på letbane, letbanefører 
3. Instruktør på letbane, styringsmedarbejder  
4. Fremføring af letbanekøretøj, ajourføring. 
5. Styringsmedarbejdere, letbanekontrolcenter, ajourføring. 

 

Faglæreruddannelse. 

1. Fremføring af letbanekøretøj. 
2. Styringsmedarbejder på letbane. 
3. Kørelæreruddannelse 
4. Instruktøruddannelse 
 

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 
Kørelærer på letbane 1 20.000 

Instruktør på letbane, letbanefører 1 20.000 

Instruktør på letbane, styringsmedarbejder  1 20.000 

Fremføring af letbanekøretøj, ajourføring. 1 20.000 

Styringsmedarbejdere, letbanekontrolcenter, 
ajourføring. 

1 20.000 

I alt 5 100.000 
   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 



   
I alt 0 0 

   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 
Fremføring af letbanekøretøj.  20.000 

Styringsmedarbejder på letbane.  20.000 

Kørelæreruddannelse  20.000 

Instruktøruddannelse  20.000 

I alt 4 80.000 
   
I alt  180.000 
 

Lufthavnsområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2018. 
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 2018 vil der være et særligt fokus på at udvikle uddannelser, der kan fremme 
medarbejdernes kompetencer inden for arbejdsplanlægning og samarbejde, 
grundlæggende regelforståelse (hvad og hvorfor), forretningsforståelse (kunde – service – 
kvalitet) samt brancherettet engelsk på både grundlæggende niveau og som ajourføring. 

For at styrke udviklingen og undervisningen søges der også om midler til at udvikle 
faglæreruddannelse inden for disse 4 områder.    

Det forventes, at de nye uddannelser vil medføre en fokuseret uddannelsesindsats og 
stigende uddannelsesaktivitet samt øget efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. 

Ovennævnte korte rids af specifikke indsatsområder i transportbranchen, understøttes af 
initiativerne taget i relation til trepartsaftalen og som findes beskrevet i den indledende 
tekst til denne arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. 

  



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. Arbejdsplanlægning og samarbejde, lufthavn 
2. Arbejdsplanlægning og samarbejde, lufthavn, ajourføring. 
3. Grundlæggende regelforståelse, lufthavn 
4. Grundlæggende regelforståelse, lufthavn, ajourføring 
5. Forretningsforståelse for transportarbejdere i lufthavn 
6. Forretningsforståelse for transportarbejdere i lufthavn, ajourføring 
7. Brancherettet engelsk, lufthavn  
8. Brancherettet engelsk, lufthavn, ajourføring  

 

Faglæreruddannelse. 
Der ansøges om midler til udvikling af flg. faglærerkurser. 

1. Arbejdsplanlægning og samarbejde, lufthavn 
2. Grundlæggende regelforståelse, lufthavn 
3. Forretningsforståelse for transportarbejdere i lufthavn 
4. Brancherettet engelsk, lufthavn  
 



Undervisningsmaterialer. 
Der ansøges ikke om midler til udvikling af undervisningsmaterialer: 

Sammenfatning: 

Lufthavn   

   
Revision af FKB Antal Beløb 

   
I alt 0  
   

Analyser Antal Beløb 
   
I alt 0 0 
   

Uddannelsesmål Antal Beløb 
Arbejdsplanlægning og samarbejde, lufthavn 1 20.000 

Arbejdsplanlægning og samarbejde, lufthavn, 
ajourføring. 

1 20.000 

Grundlæggende regelforståelse, lufthavn 1 20.000 

Grundlæggende regelforståelse, lufthavn, 
ajourføring 

1 20.000 

Forretningsforståelse for transportarbejdere i 
lufthavn 

1 20.000 

Forretningsforståelse for transportarbejdere i 
lufthavn, ajourføring 

1 20.000 

Brancherettet engelsk, lufthavn  1 20.000 

Brancherettet engelsk, lufthavn 1 20.000 

   
I alt 8 160.000 
   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
   
I alt 0 0 
   

Faglæreruddannelse Antal Beløb 
Arbejdsplanlægning og samarbejde, lufthavn 1 20.000 

Grundlæggende regelforståelse, lufthavn 1 20.000 

Forretningsforståelse for transportarbejdere i 
lufthavn 

1 20.000 



Brancherettet engelsk, lufthavn  1 20.000 

   
I alt 4 80.000 
   
Total  240.000 Kr.  

 

 
Togklargøringsområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2018. 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

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 og 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. Togklargører er blevet omfattet af kravet om 
lokomotivførerlicens, og har altid haft et krav om certifikat for strækning (stationsområde) 
og trækkraftenhed. Certifikaterne skal fornys hvert 3. år.  

Der søges derfor om midler til udvikling af grunduddannelser samt ajourføringsuddannelser 
inden for lokal jernbaneinfrastruktur til togklargøringsarbejde inden for godstog, persontog 
samt S-tog. Medarbejderne har deres arbejdsområder på forskellige dele af 
stationsområder og dermed også på forskellige dele af den lokale infrastruktur og det dertil 
knyttede regelsæt. 

For at styrke udviklingen og undervisningen søges der også om midler til at udvikle 
faglæreruddannelse inden for disse 3 områder.    

Ovennævnte korte rids af specifikke indsatsområder i transportbranchen, understøttes af 
initiativerne taget i relation til trepartsaftalen og som findes beskrevet i den indledende 
tekst til denne arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. 

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: 

• 2766 Klargøring af togmateriel  
 

Der ansøges om flg.: 

Analyser. 
Der ansøges ikke om midler til analyser. 

Udvikling eller revision af FKB  
Der ansøges ikke om midler til udvikling / revision af FKB.  

Uddannelsesmål. 
1. Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på godstog 
2. Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på fjern- og regionaltog 
3. Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på S-tog 
4. Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på godstog, ajourføring 
5. Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på fjern- og regionaltog, ajourføring 
6. Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på S-tog, ajourføring 
 

Faglæreruddannelse. 
1. Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på godstog 
2. Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på fjern- og regionaltog 
3. Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på S-tog 
 

Undervisningsmaterialer. 
Der ansøges ikke om midler til udvikling af undervisningsmaterialer 

 
Klargøring af togmateriel   

   
Revision af FKB  Antal Beløb 
Ingen   
I alt 0 0 
   
Analyser Antal Beløb 
   
I alt 0 0 
   
Mål Antal Beløb 

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 
Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på 
godstog, ajourføring 

1 20.000 

Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på fjern- 
og regionaltog, ajourføring 

1 20.000 

Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på S-tog, 
ajourføring 

1 20.000 

   
   
I alt 6 120.000 
   
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
   
I alt  0 
   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 

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 3 60.000 
   
Total  180.000 Kr.  

 
 
Lokomotivførerområdet – ansøgning om midler til udvik ling 2018. 

 
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 informationsflow. Egne iagttagelser gennem forruden af 
signaler m.m. vil blive afløst at skærmdata. Samlet set vil der blive stigende krav til 
lokomotivførernes IT-færdigheder. 
Ovennævnte korte rids af specifikke indsatsområder i transportbranchen, understøttes af 
initiativerne taget i relation til trepartsaftalen og som findes beskrevet i den indledende tekst 
til denne arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. 



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  
 
TUR vil igen ansøge om midler til udvikling af uddannelser m.m. på lokomotivførerområdet. 
TUR har gentagne gange henvendt sig til ministeriet omkring godkendelse af en FKB til 
området. Ministeriet har meddelt, at området først kan inddrages i AMU programmet, når der 
omfordeles midler til området fra Transportministeriets ansvarsområde og til 
Undervisningsministeriets ansvarsområde. Men der har aldrig været rejst tvivl om branchens 
mulighed for at blive en del af AMU-programmet. Det er TUR bekendt, at ministeriet 
gentagne gange har henvendt sig til Transportministeriet / Trafikstyrelsen om sagen. 
 
TUR vil gerne anmode ministeriet om at bevilge midler til lokomotivførerområdet, gerne med 
det forbehold, at midlerne først kan anvendes, når der er en afklaring på, hvornår 
lokomotivførerområdet kan blive en del af AMU-programmet. Denne anmodning skyldes et 
meget stærkt ønske om, at der ikke sker yderlig forsinkelse, når sagen er afklaret.  
TUR har for snart mange år siden udarbejdet en FKB til området, og løbende vedligeholdt 
denne. Dog har udbygningen af de nye radio – og signalsystemer givet behov for en revision 
af FKB. TUR vil derfor meget gerne gå i dialog med ministeriet om denne, således at denne 
del af et kommende udbudsmateriale er på plads.    
 
 
Der ansøges om flg.: 

 
Analyser. 
Der ansøges ikke om midler til analyser. 
 
Udvikling eller revision af FKB  
Der ansøges om udvikling / revision af FKB på dette område. 
 
Uddannelsesmål. 
Der ansøges om midler til udvikling af flg. uddannelsesmål: 
1. Fører af ny trækkraftenhed.  

Uddannelsen anvendes til uddannelse af lokomotivførere, der skifter fra en 
trækkraftenhed (Litra) til en anden. 

2. Ny Infrastruktur, HKT 
Uddannelsen anvendes til uddannelse af lokomotivførere, der skal føre tog på 
strækning til hvilken lokomotivføreren ikke har den nødvendige kompetence, fra ATC 
til HKT. 

3. Ny Infrastruktur, ATC 



Uddannelsen anvendes til uddannelse af lokomotivførere, der skal føre tog på 
strækning til hvilken lokomotivføreren ikke har den nødvendige kompetence, fra HKT 
til ATC. 

4. Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på S-tog, HKT 
Uddannelsen anvendes til den regelmæssige lovpligtige efteruddannelse af 
lokomotivførere, der skal beholde deres certifikat til kørsel på S-togs nettet. 

5. Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på strækninger med ATC. 
Uddannelsen anvendes til den regelmæssige lovpligtige efteruddannelse af 
lokomotivførere, der skal beholde deres certifikat til kørsel på strækninger med ATC. 

6. Efteruddannelse til Fører af trækkraftenhed.  
Uddannelsen anvendes til efteruddannelse af lokomotivførere, der skal fastholde 
deres kompetence til at fremføre en given Litra. 

7. Opmærksomhed og distraktion blandt lokomotivførere 
8. Opmærksomhed og distraktion for lokomotivførerkørelærere 
 
 
Faglæreruddannelse. 
Der ansøges ikke om midler til udvikling af faglærerkurser. 
 
Undervisningsmaterialer. 
Der ansøges om midler til udvikling af følgende undervisningsmaterialer 
1. Opmærksomhed og distraktion blandt lokomotivførere 
Uddannelsen anvendes til at fremme lokomotivførernes opmærksomhed omkring hvilke 
faktorer der påvirker deres opmærksomhed ved fremføring af tog. 
2. Opmærksomhed og distraktion for lokomotivførerkørelærere 
Uddannelsen anvendes til at gennemgå de hvilke faktorer der påvirker lokomotivførernes 
opmærksomhed ved fremføring af tog og hvorledes man inddrager dette i 
køreundervisningen. 
 
 
Sammenfatning: 

 
Lokomotivfører   
Revision af FKB Antal Beløb 
FKB Lokomotivfører 1 40.000 
I alt  40.000 
   
Analyser Antal Beløb 
Ingen 0 0 
Ialt  0 
   
Uddannelsesmål Antal Beløb 
Fører af ny trækkraftenhed 1 Kr. 20.000 
Ny Infrastruktur, HKT 1 Kr. 20.000 
Ny Infrastruktur, ATC 1 Kr. 20.000 
Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på S-tog, 
HKT 

1 Kr. 20.000 

Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på 1 Kr. 20.000 



strækninger med ATC 
Efteruddannelse til Fører af trækkraftenhed 1 Kr. 20.000 
Opmærksomhed og distraktion blandt 
lokomotivførere 

1 Kr. 20.000 

Opmærksomhed og distraktion for 
lokomotivførerkørelærere 

1 Kr. 20.000 

I alt 8 160.000 
   
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
Opmærksomhed og distraktion blandt 
lokomotivførere 

1 Kr. 30.000 

Opmærksomhed og distraktion for 
lokomotivførerkørelærere 

1 Kr. 30.000 

I alt 2  60.000 
   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 
Ingen 0 0 
I alt  0  
   
Total  Kr. 260.000 

 
 
 

Erhvervsfiskerområdet – ansøgning om midler til udvikling 2018 
 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 
3I 2016 havde fiskeriet den bedste indtjening i mange år og erhvervet forventer, at kunne 
forbedre indtjeningen med yderligere otte-ti procent i 2017. Lige nu er især industrifiskeriet 
rigtig godt, mens fiskeriet efter spisefisk er på niveau med 2016. 4Danske fiskere har i årets 
første fem måneder landet 449.000 ton fisk. Det er dobbelt så mange som i samme periode 
i 2016. Bag denne fremgang ligger en eksplosiv vækst i fangsterne af såkaldte industrifisk 
som tobis, der anvendes til fiskemel og fiskeolie. 
52017 er begyndt særdeles lovende for industrifiskene, som har haft historisk store fangster 
af tobis. I den del af fiskeriet bliver der tjent penge på alle niveauer lige nu, og der er ingen 
tvivl om, at indtjeningen her bliver højere end i 2016. 
Der blev søgt og bevilliget udviklingsmidler for finansåret 2017 til bl.a. en analyse af 
jobområdet samt mulighed for uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet 
tosprogede inden for erhvervsfiskeriområdet, samt en række uddannelsesmål inden for 
erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand, håndtering af fisk - fra fangst til bord, ny 
teknologi på fartøjer og bæredygtigt fiskeri. Der er derfor ikke umiddelbart behov for at 
søge udviklingsmidler til Erhvervsfiskeriet for finansåret 2018. 

                                                           
3 Danmarks Fiskeriforening, juli 2017 
4 Særkørsler fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens databaser 
5 Danmarks Pelagiske Producentorganisation, juli 2017  



Ovennævnte korte rids af specifikke indsatsområder i transportbranchen, understøttes af 
initiativerne taget i relation til trepartsaftalen og som findes beskrevet i den indledende 
tekst til denne arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. 

 

Målgrupper 
Fiskere der er beskæftiget på dæk, i styrehus og i maskinrum, er alle aflønnet efter 
principperne for partsfiskere. En eller flere af medlemmer af besætningen kan være ejer af 
fartøjet, eller det kan være ejet af en ejerkreds på land. Antallet af fiskere er vanskeligt at 
gøre præcist op, da nogle er fuldtids fiskere, andre deltager en del af året og har anden 
beskæftigelse i den øvrige tid. Et godt overslag vil være omkring 3.000 fiskere og 
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. 
 
Erhvervsfiskeren 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’er hører ind under dette område: 
• 2744 Erhvervsfiskere 
 
Der ansøges om flg.: 
 
Analyser 
ingen 
 
Uddannelsesmål 
ingen 

 
 
Faglæreruddannelse 
Ingen 
 
Undervisningsmaterialer 
Ingen 
 



Sammenfatning: 
 

 

  

ERHVERVSFISKERE   
Revision af FKB Antal Beløb 
I alt  0 
Analyser Antal Beløb 
I alt  0 
Uddannelsesmål Antal Beløb 
   
   
I alt   
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
I alt  0 
 Antal Beløb 
   
I alt  0 
   
I alt  0 



TUR samlede ansøgning 2018   
   
Revision af FKB Antal Beløb 
Revision af 2219 Personbefordring med taxi 1 40.000 

 
Revision af 2288 Personbefordring med bybus og rutebil 1 40.000 

 
Revision af 2722 Specialbefordring af personer 1 40.000 

FKB Lokomotivfører 1 40.000 

I alt  160.000 
   
Analyser Antal Beløb 
Dansk som undervisningssprog i AMU. Værktøjer og 
metodik til testning. 

1 470.220 
 

Testning af ét uddannelsesmål på nationalt plan. Hvad er 
et landsgennemsnit for læringseffekt? 

1 392.850 
 

Læsbarhed af uddannelsesmål. En analyse af effekter af 
sproglig forenkling, talenær sprogbrug, sammenkædning 
af mening m.m. 

1 454.290 

Test til brug for en forventningsafstemning mellem skole 
og deltagere i AMU 

1 438.894 

Analyse af kompetencekrav til taxi- og OST-chauffører og 
ny taxilovs konsekvenser på personbefordringsområdet. 

1 349.560 

Analyse af Uddannelsesgennemgang – TUR 1 479.130 

 

I alt  2.584.944 
 
 

   
Uddannelsesmål Antal Beløb 

EU Efteruddannelse branchepakke 1 1 20.000 
EU Efteruddannelse branchepakke 2 1 20.000 

 
EU Efteruddannelse branchepakke 3 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 4 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 5 
 

1 20.000 
 



EU Efteruddannelse branchepakke 6 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 7 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 8 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 9 
 

1 20.000 
 

EU Efteruddannelse branchepakke 10 
 

1 20.000 
 

Kranbasis - grunduddannelse (som selvstændigt mål) 
Alle kraner > 8 tonsmeter samt teleskoplæssere > 8 
tonsmeter der anvendes som kran 
 

1 20.000 
 

Mobile kraner over 8 tm op til 30 tm  (som selvstændigt 
mål) 
 

1 20.000 
 

Mobile kraner over 30 tm  (som selvstændigt mål) 
 

1 20.000 
 

Kranbasis og Mobile kraner over 8 tm op til 30 tm (som 
samlet mål) 

 

1 20.000 
 

Alle kraner > 8 tonmeter samt teleskoplæssere > 8 
tonmeter der anvendes som kran 
 

1 20.000 

Kranbasis og Mobile kraner over 30 tm (som samlet mål) 
 

1 20.000 
 

Revision af EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. 
del 
 

1 20.000 
 

Revision af EU-Efteruddannelse for godschauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af Godstransport med lastbil 
 

1 20.000 
 

Revision af Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - 
lastbil  
 

1 20.000 
 

Revision af Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - 
lastbil 
 

1 20.000 
 

Revision af Godstransport med lastbil samt grundl. 
kval.uddan. 
 

1 20.000 
 

Revision af Vejgodstransport for buschauffører 1 20.000 



  
Revision af EU-Efteruddannelse for renovationschauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af Revision af EU-Efteruddannelse for 
tanktransportchauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af EU-Efteruddannelse for flyttechauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører 
 

1 20.000 
 

Revision af Kran B - ajourføring 
 

1 20.000 
 

Revision af Mobilkran, certifikat B 
 

1 20.000 
 

Revision af Lastbilmonteret kran, certifikat D 
 

1 20.000 
 

Revision af Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm 
 

1 20.000 
 

Revision af Manøvrering, forsikringer og færdselsregler 
 

1 20.000 
 

47894 Lagerstyring med it – grundlæggende funktioner  1 20.000 
40967 Lagerøkonomi 1 20.000 
44759 Lagerstyring med it – udvidede funktioner 1 20.000 
45074 Lagerindretning og lagerarbejde 1 20.000 
45077 Enhedslaster 
 

1 20.000 

46894 Manuel lagerstyring 1 20.000 
46939 Lagerstyring med it 1 20.000 
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 1 20.000 
Børn med særlige behov. 1 20.000 

Hybrid og eldrevne køretøjer på personbefordringsområdet 1 20.000 

Omskoling af turistbuschauffører til kollektiv trafik. 1 20.000 

Kombineret uddannelse Personbefordring taxi og bus. 1 20.000 

Kombineret uddannelse Personbefordring taxi og bus. 1 20.000 

EU Efteruddannelse OBL. Del modul 1 1 20.000 

EU Efteruddannelse branchepakke Rutebus 1 20.000 



EU Efteruddannelse branchepakke Turistbus 1 20.000 

EU Efteruddannelse branchepakke Institution 1 20.000 

EU Efteruddannelse branchepakke OST 1 20.000 

EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 1 1 20.000 

EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 2 1 20.000 

EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 3 1 20.000 

EU Efteruddannelse modul 3 valgfri 4 1 20.000 

Taxi kvalifikation (Ny taxi) 1 20.000 

Vognmandskompetencer (OST) 1 1 20.000 

Vognmandskompetencer (OST) 2 1 20.000 

Vognmandskompetencer (OST) 3 1 20.000 

Vognmandskompetencer (OST) 4 1 20.000 

Revision af Personbefordring med bus 1 20.000 

Revision af Grundlæggende kvalifikationsbevis – Bus 1 20.000 

Revision af Personbefordring Bus- ordinær kvalifikation 1 20.000 

Revision af Personbefordring for lastbilchauffører 1 20.000 

Revision af Udvidelse af GK for godschauffører 1 20.000 

Revision af Personbefordring med lille bus 1 20.000 

Revision af Billettering og kundeservice 1 20.000 

Revision af Billettering og god kundeservice  1 20.000 

Revision af Rutebuskørsel 1 20.000 

Kørelærer på letbane 1 20.000 

Instruktør på letbane, letbanefører 1 20.000 

Instruktør på letbane, styringsmedarbejder  1 20.000 

Fremføring af letbanekøretøj, ajourføring. 1 20.000 

Styringsmedarbejdere, letbanekontrolcenter, ajourføring. 1 20.000 



Arbejdsplanlægning og samarbejde, lufthavn 1 20.000 

Arbejdsplanlægning og samarbejde, lufthavn, ajourføring. 1 20.000 

Grundlæggende regelforståelse, lufthavn 1 20.000 

Grundlæggende regelforståelse, lufthavn, ajourføring 1 20.000 

Forretningsforståelse for transportarbejdere i lufthavn 1 20.000 
Forretningsforståelse for transportarbejdere i lufthavn, 
ajourføring 

1 20.000 

Brancherettet engelsk, lufthavn  1 20.000 

Brancherettet engelsk, lufthavn 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 
Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på godstog, 
ajourføring 

1 20.000 

Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på fjern- og 
regionaltog, ajourføring 

1 20.000 

Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på S-tog, 
ajourføring 

1 20.000 

Fører af ny trækkraftenhed 1 20.000 
Ny Infrastruktur, HKT 1 20.000 
Ny Infrastruktur, ATC 1 20.000 
Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på S-tog, HKT 1 20.000 
Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på strækninger med 
ATC 

1 20.000 

Efteruddannelse til Fører af trækkraftenhed 1 20.000 
Opmærksomhed og distraktion blandt lokomotivførere 1 20.000 
Opmærksomhed og distraktion for 
lokomotivførerkørelærere 

1 20.000 

  1.900.000 
   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 
Underviser på den nye EU-
efteruddannelse/branchepakkerne inden for 
vejgodstransportområdet. 
 

1 20.000 
 

Defensiv køreteknik lastbil - teori og praktik. 
 

1 20.000 
 

Efteruddannelse for kranfaglærere 
 

1 20.000 
 

Ny teknologi og vedligehold af eldrevne og hybride 1 20.000 



køretøjer 

Underviser på kombineret uddannelse personbefordring 
med taxi og bus. 

1 20.000 

At kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring 1 20.000 

At kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske 
egenskaber og funktioner 

1 20.000 

Planlægning og brug af test samt tydning af resultater 1 20.000 

Underviseren som coach 1 20.000 

Underviser på den ny taxiuddannelse 1 20.000 

Underviser på Vognmandskompetencer 1 20.000 

Underviser på den nye EU-
Efteruddannelse/branchepakkerne 

1 20.000 

Defensiv køreteknik - teori og praktik 1 20.000 

Billetterings systemer/rejsekort/trafikselskabernes 
kvalitetskrav 

1 20.000 

Fremføring af letbanekøretøj. 1 20.000 

Styringsmedarbejder på letbane. 1 20.000 

Kørelæreruddannelse 1 20.000 

Instruktøruddannelse 1 20.000 

Arbejdsplanlægning og samarbejde, lufthavn 1 20.000 

Grundlæggende regelforståelse, lufthavn 1 20.000 

Forretningsforståelse for transportarbejdere i lufthavn 1 20.000 
Brancherettet engelsk, lufthavn  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 
Ialt  520.000 

Undervisningsmaterialer   

Kompendie eldrevne og hybride køretøjer – anvendelse og 1 30.000 



vedligehold. 

Opmærksomhed og distraktion blandt lokomotivførere 1 30.000 
Opmærksomhed og distraktion for 
lokomotivførerkørelærere 

1 30.000 

I alt  90.000 
   
I alt  5.254.944 

 
 
 
     
 
     Den 24. november 2017 
     På vegne af Transporterhvervets Uddannelser  
 
 
   Hans Kjeldgaard Christiansen 
   Sekretariatschef 
   Transporterhvervets Uddannelser 
 
 
 

 



Tilbage til indholdsfortegnelse
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27. november 2017

CSH/TRN/JBN 

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

 Digitalisering og automatisering

 Digital læring

 Den generelle udvikling på industriens område 

Ifølge de seneste økonomiske prognoser fra både DI og Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd er der udsigt til stigende vækst og beskæftigelse i Danmark i de 

kommende år1.. Den danske eksport udviklede sig i 2016 mere gunstigt end 

forudset, og det er forventningen, at der også i den kommende periode vil være 

en positiv udvikling både i den danske industrieksport og i de danske 

industrivirksomheders investeringer. Forventningen er dog knyttet op på, at det 

private forbrug ikke skuffer, og at væksten og efterspørgslen fra udlandet ikke 

påvirkes negativt af de internationale tendenser mod protektionisme og 

usikkerhed om Kinas fremtidige vækst2.  

 Tendenser og behov i industrien  

Det er forventningen, at den fremtidige vækst i den danske industri vil være 

afhængig af tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. Prognoser viser, at der pt. 

er et underskud af faglært arbejdskraft og tilsvarende et overskud af ufaglært 

1 DI prognose: ”Beskæftigelse sætter ny rekord”, maj 2017 p. 2-4, AE, økonomisk prognose: ”Historisk

vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving” april 2017, p. 1,  
2 DI analyse: ”Verdensøkonomien er i fremgang – men stadig præget af usikkerhed”, p. 7, AE, 

økonomisk prognose: ”Historisk vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving” april 2017, 

p. 7

Tilbage til indholdsfortegnelse

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Prognosen%20maj%202017.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Prognoser/International%20prognose%20maj%202017.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
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arbejdskraft3. Derfor er det til stadighed vigtigt at sikre, at AMU kurserne 

bidrager til, at virksomhedernes aktuelle kompetenceudfordringer kan løses.  

 

Industriens Uddannelser vurderer, at en central udviklingstendens inden for 

industrien er digitalisering og automation i produktionen samt nye muligheder 

for digital læring. Disse udviklingstendenser vil blive beskrevet i det følgende. 

 

2.1 Digitalisering og automatisering 

Den tiltagende digitalisering og automatisering blandt danske 

industrivirksomheder skaber et nyt produktionsparadigme, hvor der ud over 

brug af et markant større dataflow end i den traditionelle industri, indgår brug af 

nye, avancerede materialer, mere automatisering, mere brug af robotter samt 

brug af 3D print. Der er flere eksempler på danske produktionsvirksomheder, 

som forsøger sig med at lade den digitale og fysiske verden smelte mere og 

mere sammen i produktionen, f.eks. ved at maskiner og logistikoperationer 

bliver forbundne via digitale netværk. Dette stiller nye kompetencekrav til bl.a. 

medarbejdernes evne til at kunne overskue og overvåge produktionen. 

Industriens Uddannelser følger tæt, hvorledes disse overordnede trends udfolder 

sig i de danske industrivirksomheder og hvilke konsekvenser dette har for 

kompetencebehovene hos virksomhedens ufaglærte og faglærte 

produktionsmedarbejdere.  

 

Industriens Uddannelser har i løbet af 2016 og 2017 interviewet udvalgte 

virksomheder inden for forskellige brancher, med henblik på at kortlægge, hvilke 

kompetencebehov den øgede digitalisering og automation giver. Et af 

resultaterne af denne analyse er udviklingen af kurset ”intro til digitalisering – 

produktionsmedarbejdere”, som giver produktionsmedarbejdere kompetencer i 

at anvende virksomhedens digitale enheder samt giver dem en grundlæggende 

viden om hvordan produktionsdata bliver opsamlet, lagret og anvendt i en 

industriel produktion. 

 

Den øgede digitalisering i produktionsvirksomheder forventes at afføde nye 

kompetencebehov i forhold til dels sikker datahåndtering, dels standardisering af 

data. Industriens Uddannelser har stor opmærksomhed på at afklare, i hvilket 

omfang disse kompetencebehov også bliver en del af de faglærte og ufaglærte 

ansattes jobprofiler.  

                                                
3 DI prognose: ”Beskæftigelse sætter ny rekord”, maj 2017, p. 4-5, AE, økonomisk prognose: ”Historisk 

vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving” april 2017, p. 2, 

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Prognosen%20maj%202017.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose-f17.pdf
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En del af udviklingen inden den digitale og automatiserede produktion er en 

begyndende brug af simulation i træning af medarbejdere, f.eks. ved brug af 

Augmented Reality eller Virtual Reality teknologi. Industriens Uddannelser følger 

udviklingen tæt med henblik på at sikre de nødvendige efteruddannelsestilbud. 

 

Industriens Uddannelser er ved at færdiggøre en analyse, som skal klarlægge, 

hvordan hyperfleksibel automation og 3D-print i den danske industri vil påvirke 

faglærte og ufaglærtes behov for efteruddannelse fremadrettet. De foreløbige 

resultater fra denne analyse er, at udviklingen i danske industrivirksomheder 

kan give anledning til en højere kompleksitet i fagligheden hos 

produktionsmedarbejderne og dermed give behov for nye specialiserede 

kompetencer hos ufaglærte og faglærte ansatte. Herudover peger analysen på, 

at udviklingen i retningen af en mere digitaliseret og automatiseret produktion 

kan give behov for en bredere procesforståelse hos den enkelte medarbejder 

samt et generelt højere grundniveau af kompetencer.  

 

Industriens Uddannelser forventer, at der som følge af den igangsatte analyse 

vil blive behov for at udvikle flere nye AMU-kurser med tilhørende 

undervisningsmateriale inden for temaer som relaterer sig til den øgede 

digitalisering og automatisering i industrien.  

 

2.2 Digital læring 

Industriens Uddannelser overvåger udviklingen inden for digital læring, da 

udviklingen inden for dette kan have stor relevans for AMU-målgruppen. Der er 

inden for de seneste år opstået nye dynamiske muligheder inden for digital 

læring, hvor det i højere grad end tidligere er muligt at udvikle 

undervisningsmetoder, som er tilpasset forskellige læringsstile og forskellig 

forudgående erfaringer. Endvidere muliggør de nye, digitale læringsmetoder, at 

der kan indrettes en undervisning, som øger kvaliteten på så forskellige 

parametre som graden af kursist-involvering, innovation i undervisningen, 

undervisningens effektivitet samt graden af inspiration, dybde, hurtighed, 

nemhed mm. i undervisningen. Industriens Uddannelser følger udviklingen tæt 

med henblik på at vurdere, hvorvidt der er nye digitale læringsmetoder, som bør 

introduceres til AMU- målgruppen på industriens område.  
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 Analysebehov i regi af IF & MI Svejsning og 

fyringsteknik 
 

IF & MI Svejsning og fyringsteknik har identificeret behov for at ansøge følgende 

analyser:  

 

3.1 Analyse af behov for udvikling og udbud af AMU kurser vedrørende 

betjening af svejserobotter   

Projektet har til formål at sikre, at udbuddet af AMU kurser vedrørende 

automatiseret svejsning og betjening af svejserobotter i højere grad 

understøtter industriens udvikling og dermed sikring af konkurrenceevne, 

beskæftigelse og kvalitet.  

 

3.2 (Ny) Gennemgang af AMU portefølje i regi af 

Efteruddannelsesudvalget for svejsning og fyringsteknik med henblik på 

udmøntning af trepartsaftale III 
 

Efteruddannelsesudvalget for svejsning og fyringsteknik har udviklingsansvaret 

for 3 FKB´er og her og nu 116 mål. 

2 af de 3 FKB´er er ved at blive sammenlagt til 1 ny FKB: 2858 Svejsning, 

termisk skæring i metal og skibsbygning. Det bliver den største af de 2 FKB´er 

med i alt 103 kernemål, heraf 46 med myndighedscertifikat. Den anden FKB: 

2762 Støberi og metalgenindvindingsindustri rummer 13 kernemål. De 13 mål i 

2762 er udviklet i 2017 og der har i udviklingsarbejdet løbende været fokus på 

delmålene. En stor del af målene i den kommende 2858 (i dag FKB 2650) er 

udviklet for mere end 10 år siden. Aktivteten på kurserne er fortsat høj, men 

målformuleringerne vil med fordel kunne omskrives, så de enkelte kursers 

delmål fremstår skarpere.  

 

Efteruddannelsesudvalget ønsker med dette projekt, at foretage en 

kursusrevision og gennemgang i løbet af 2018 af alle 

arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag tilknyttet de 2 FKB´er, med henblik på 

overvejelse om nedlæggelse, fastholdelse eller sammenlægning.  

 

Herudover vil projektet have til formål at revidere de 

arbejdsmarkedsuddannelser, hvis nuværende formulering ikke muliggør 

nedbrydning i delmål. Der vil i dette arbejde være fokuseret på kurser, der har 

haft en aktivitet på minimum ½ årselev i 2016. 
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 Arbejdet udføres primært af IF-sekretariatet, 

hvorfor der ansøges om dispensation for, at en stor 

del af midlerne kan anvendes af ansatte i 

sekretariatet. Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 

for IF & MI Svejsning og fyringsteknik 

IF & MI Svejsning og fyringsteknik har igennem de seneste år arbejdet målrettet 

for at forbedre udnyttelsesgraden på de årligt bevilligede UUL puljemidler.  

 

Industriens Uddannelser opnåede for bevillingen fra 2015-2016 en 

udnyttelsesgrad på 93%. Den høje udnyttelsesgrad er resultat af en målrettet 

indsats i Industriens Uddannelser for at udvikle de kurser, industriens 

medarbejdere har brug for og gennemføre de analyser, som har været 

efterspurgt blandt udvalgene. Industriens Uddannelser forventer, at 

udnyttelsesgraden også for de aktuelle bevillinger vil blive meget høj, som følge 

af områdets prioritet for alle udvalgene.  

 

4.1 IF & MI Svejsning og fyringsteknik branchespecifikke 

arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 

 

FKB 2762 Støberi og metalgenindvindingsindustri 

Udviklingsudvalget for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri har, siden 

redegørelse 2017 blev fremsendt, udarbejdet en ny FKB, 2762 Støberi og 

metalgenindvindingsindustri. Endvidere har udvalget udviklet 13 nye mål til den 

nye FKB. 

 

Udvalget fik godkendt en omdisponering af midlerne i bevilling 2016/2017, så 

der var midler til at udvikle undervisningsmaterialer til 7 af de nye mål. 

 

Udvalget forventer at de nye kurser udbydes ultimo 2017.  

 

I forhold til genindvindingsdelen har arbejdet med at formulere den nye FKB 

afdækket et behov for 1 til 2 kurser til denne branche. Udviklingsudvalget vil i 

denne forhåndsanmeldelse søge om udvikling af et kursus med tilhørende 

undervisningsmaterialer.  

 

Udviklingsudvalget har prioriteret at udvikle undervisningsmaterialer til de 

kurser på det støberitekniske område, der udbydes først. I denne 
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forhåndsanmeldelse ansøges der om midler til udvikling af materialer til de 

resterende 6 kurser. 

 

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

 

På baggrund af ovenstående tendenser søges der om midler til følgende 

udviklingsopgaver:  

 

AMU kurser (1 stk.) 

 Metalsortering og genindvinding 

 

Undervisningsmaterialer (7 stk. ) 

 48509 Modelfremstilling, støberibranchen 

 48511 Håndformning 1, Støberibranchen 

 48512 Håndformning 2, støberibranchen 

 48513 Maskinformning, støberibranchen 

 48516 Opstilling og værktøjsklargøring, støberi 

 48547 Støbeprocesser 

 Metalsortering og genindvinding 

 

FKB 2608 Skibsbygningstekniske område  

På det skibsbygningstekniske område har der i 2015, 2016 og 1. kvartal 2017 

ikke været registreret aktivitet på det ene kernemål, der er på FKB 2608. 

 

Udvalget har derfor iværksat arbejdet med at sammenlægge FKB 2608 og FKB 

2650 Svejsning og termisk skæring i metal. (Bevilling 2016/2017). Den nye 

FKB: 2858 Svejsning, termisk skæring i metal og skibsbygning forventes klar til 

godkendelse ultimo 2017. 

 

Der vurderes ikke at være behov for udvikling af mål eller 

undervisningsmaterialer på det skibsbygningstekniske område i 2018. 

Værfternes udmeldte efteruddannelsesbehov kan dækkes af eksisterende AMU 

kurser og planlagte udviklinger på andre områder. 

 

FKB 2650 Svejsning og termisk skæring i metal 

Svejseområdet er stærkt styret og påvirket af såvel danske som internationale 

standarder. CE-mærke ordningen som er beskrevet i byggevareforordningen 

medfører at alle virksomheder der leverer konstruktionselementer af stål og 
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aluminium til bygge og anlægsområdet bliver stillet overfor 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 2650/2858. Aktiviteten vil afhængigt af tidspunktet for 

recertificeringsbehovet være svingende.  

 

Udviklingen i antallet af kursister har været faldende med 8 procent årligt de 

seneste 2 år. Den samlede aktivitet målt på årselever har ligeledes været 

faldende men kun med henholdsvis 6 og 5 procent i samme periode. 

 

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. Det er derfor også inden for de områder, der er 

prioriteret udviklingsarbejder de seneste år. 

 

Udvalget vurderer, at der i 2018 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. Samtidig med denne 

udvikling har der været begrænset aktivitet på AMU kurser om automatiseret 

svejsning og svejserobotter. Udvalget finder, at det er vigtigt det undersøges, 

hvorfor aktiviteten har været så forholdsvis lille.  

 

Herudover vinder brugen af lasersvejsning (kombineret med robotter) frem. 

Udvalget ønsker derfor at udvikle endnu et lasersvejsekursus. 

 

Udvalget har erfaret, at skolerne har svært ved at udbyde §17 kurset i 

forbindelse med det åbne værksted. Det skyldes blandt andet, at der ikke findes 

undervisningsmaterialer, der lever op til de krav, teoriundervisning i forbindelse 

med åbne værksteder stiller. Deltagerne har brug for interaktivt 

undervisningsmateriale gerne underbygget med videoer, der også sikrer 

deltagere med anden etnisk baggrund end dansk gode muligheder for at komme 

i mål.  
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Der ansøges derfor om midler til udvikling af undervisningsmateriale til 44530, 

arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. 

 

Der ønskes igen i 2018 udviklet en svejsekonference – erfa og ajourføring med 

særlig opmærksomhed rettet på den fortsatte udvikling inden for brugen af 

svejserobotter.  

 

Endvidere ønskes udviklet en arbejdsmiljøkonference. Arbejdstilsynet retter 

fokus på skolernes arbejde med at undervise i de arbejdsmiljøfaglige 

uddannelser. Herudover undervises en del kursister, der er opvokset i kulturer, 

hvor der ikke er samme høje fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Udvalget har 

derfor fået udviklet et §17 kursus målrettet f/i. Der søges derfor også i 2018 om 

midler til udvikling af en arbejdsmiljøkonference, hvor blandt andet undervisning 

af f/i kommer på dagsordenen. 

 

Efteruddannelsesudvalget har netop fået udviklet 2 nye kurser målrettet f/i, 

kurserne forventes godkendt ultimo oktober 2017. Kurserne har følgende titler:  

 48584 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (f/i) 

 48595 Svejseteknisk introduktion f/i 

. 

 

Efteruddannelsesudvalget har ikke planer om at udvikle flere kurser målrettet f/i 

før der ligger erfaringer med brugen af de 2 kurser. For samme puljemidler, som 

kurserne er udviklet for, er der også netop udviklet 3 branchepakker målrettet 

f/i: 

 Bygnings og stålkonstruktioner 

 Vindmølle og skibsværftsindustri 

 Fødevareindustrien og petrokemisk industri 

 

Der forventes uændret aktivitet på FKB’ens kurser i de kommende år.  

 

På baggrund af ovenstående tendenser søges der om midler til følgende 

udviklingsopgaver:  

 

AMU mål (1 stk.) 

 Lasersvejsning II 

 

Undervisningsmateriale (2 stk.) 



 

 

Side 9/9 

 Lasersvejsning II 

 Udvikling af nyt uv-materiale til 444530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, 

svejsning/termisk  

 

Faglæreruddannelse (2 stk.) 

 Svejsekonference 

 Arbejdsmiljøkonference 

 

Analyse (2 stk.) 

 Analyse af behov for udvikling og udbud af AMU kurser vedrørende 

betjening af svejserobotter   

 Gennemgang af AMU portefølje i regi af Efteruddannelsesudvalget for 

svejsning og fyringsteknik med henblik på udmøntning af trepartsaftale 

III 
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