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Indledning

Dette forløb er udviklet i et tæt og tillidsfuldt samarbejde 
mellem KEF – Kommunalt EntreprenørForum, 3F Den Of-
fentlige Gruppe og uddannelsesinstitutionerne AMU Nord-
jylland, Mercantec og Roskilde Tekniske Skole.

Målgruppe

Forløbet henvender sig primært til ufaglærte medarbej-
dere, som arbejder med drift i de kommunale entreprenør-
afdelinger. Men også faglærte og privatansatte medarbej-
dere kan med fordel gennemføre hele forløbet eller dele af 
forløbet. Forløbet er således åbent for alle.

Forløbet har til formål at øge medarbejdernes forskellige 
kompetencer, da det er en kombination af alle kompeten-
cer som tegner billedet af ”Den kompetente kollega”. 

Følgende kompetencer vil komme i spil i forløbet:

•  Faglige kompetencer - handler om faglige og speci-
fi kke færdigheder.

•  Forandringskompetencer - handler om evnen til at 
håndtere fornyelse og omstilling.

•  Sociale kompetencer - handler om evnen til at indgå i 
samarbejde med andre.

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

Baggrund

Udfordringerne til de kommunale entreprenørafdelinger og 
deres medarbejdere stiger, og denne tendens forventes at 
fortsætte fremover. 
Det er ikke længere tilstrækkeligt, at man som ufaglært 
kan arbejde hårdt og udføre det arbejde, man bliver sat til. 
Det forventes i dag bl.a., at medarbejderne ud over dette 
selv kan planlægge arbejdsugen, således at arbejdet ud-
føres eff ektivt uden spild, at medarbejderen kan dokumen-
tere det udførte arbejdes kvalitet, og at medarbejderne 
kan samarbejde både internt og eksternt.

Eff ekten af forløbet forventes betydeligt større ved at an-
skue kompetenceudvikling strategisk, dvs. som et middel 
til at nå overordnede visioner og mål i organisationen. 
Modsat hvad der fl ere steder har været tilfældet hidtil, hvor 
uddannelse er sket mere tilfældigt, alt efter de aktuelle 
udbud fra skolerne eller den enkelte arbejdsplads´ og 
medarbejders egne ønsker og behov.

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

Derfor har vi udviklet forløbet ”Driftsentreprenør”.

Driftsentreprenør
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Grundlæggende forudsætninger

Ved udarbejdelse af forløbet er der vist hensyn til fl ere  
forhold:

•  Tæt og tillidsfuldt samarbejde: Forløbet skal afspejle 
de  kommunale entreprenørafdelingers fremtidige 
behov, hvorfor det er KEF, som sætter dagsordenen.                        
Dette skal naturligvis ske i et tæt samarbejde med den      
faglige organisation 3F Den Off entlige Gruppe, så det 
sikres, at der tilbydes et forløb, som er attraktiv, og der 
bliver ejerskab til.

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

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

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

•  Kompetencer er den enkeltes samlede mængde af vi-
den, færdigheder og holdninger – dvs. fokus er ikke kun 
på faglige kompetencer, men også på almene og per-
sonlige kompetencer.

•  Der er gode muligheder for at tilpasse forløbet, så det 
passer til den enkelte arbejdsplads og medarbejders be-
hov. Det forventes, at leder og medarbejder før forløbet, 
opstiller mål og drøfter relevans/motivation, og  efterføl-
gende skaber mulighed for afprøvning og sparring ved 
løbende at være i dialog.

•  For at give forløbet den størst mulige eff ekt og for løben-
de at kunne forbedre indholdet, afsluttes med en evalu-
eringssamtale, hvor medarbejderens udbytte af forløbet, 
forløbets kvalitet mv. drøftes mellem medarbejderen, 
skolerne og nærmeste leder.

Sluttelig overrækkes et Driftsentreprenør diplom til medar-
bejderen som bevis på gennemførelse af dette 70 dages 
forløb.
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Strukturen af forløbet

Forløbet, der består af 3 moduler, skal gennemføres inden     
for seks år. 

Under hele kursusforløbet vil nærmeste leder blive inddra-
get, og der vil være samtaler med nærmeste leder både 
før, under og efter forløbet.

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

deholder læring om basale, tværfaglige og personlige 
kompetencer.

•  Specialemodul, hvor der vælges én af 4 retninger: 
Kloak, Grønt anlæg og belægning, Asfalt eller Vej. 

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

Grundelementerne i forløbet er:
•  Samtale med nærmeste leder og udarbejdelse af skrift-

lig uddannelsesplan (gennemføres før opstart)
• Obligatorisk Basismodul, 20 dage
•  Samtale med nærmeste leder efter gennemført 

basismodul
• Obligatorisk Specialemodul, 30-45 dage
•  Samtale med nærmeste leder efter gennemført 

specialemodul
• Valgmodul, 5-20 dage
•  Samtale med nærmeste leder efter gennemført 

valgmodul

Forinden påbegyndelse af forløbet anbefaler vi at 
deltagerne er screenet for eventuel ordblindhed, 
så skolerne kan iværksætte de fornødne 
hjælpeforanstaltninger for disse deltagere, hvis der er 
behov for det. 

Vilkår

KEF sikrer admi nistration, kvalitetssikring, oprettelse af et 
rejsehold og koordinering i hele landet. Dette varetages af 
en underleverandør til KEF.

For hver gennemført kursusdag opnås ét point. Der kræ-
ves minimum 70 point for at gennemføre hele forløbet. Har 
man gennemført relevante kurser inden for de seneste tre 
år, kan man få merit (point) herfor. 

Under hele forløbet vil nærmeste leder blive inddraget, og   
der vil være fl ere samtaler med nærmeste leder.

Rejsehold
 
Det er vigtigt, at undervisningsformen tilpasses målgrup-
pen, som i nogle tilfælde har dårlige erfaringer med 
skolegang og teoretisk læring. Derfor har det været et 
væsentligt ønske fra KEF, at der tableres et ”rejsehold”. 
Et ”rejsehold” som tager rundt i hele landet og underviser 
på basismodulet, udarbejder undervisningsmaterialer, 
cases og tilpasser forløbet til en didaktik som sikrer at 
deltagerne:

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

rigtige retning

Rejseholdet består af omhyggeligt udvalgte og trænede 
undervisere, som varetager undervisningen på forløbets 
obligatoriske basismodul. Efter basismodulet skal deltage-
ren i samarbejde med egen leder vælge specialeretning. 
Sidst skal indholdet på valgmodulet aftales i samarbejde 
med egen leder og de relevante skoler.

Basismodul 
20 dage

AMU MODULER

Valgmodul 
5-20 dage

Specialemodul 
30-45 dage
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Uddannelses-bevis

Deltagerne får uddannelsesbevis efter hvert gennemført 
AMU-mål. Efter at have opnået mindst 70 point skal delta-
geren afslutte sit forløb med en samtale og en opfølgning 
på udviklingsplanen. Udviklingen indgår sammen med den 
løbende vurdering af fremmøde, engagement og nærme-
ste leders vurdering i en endelig evaluering.

Økonomi

Det anbefales at tilkøbe konsulentydelser i form af koor-
dinering og uddannelsesplanlægning til 4.950 kr. ekskl. 
moms pr. deltager. 

Dette tilkøb vil gøre det muligt for os, dels at opretholde 
et rejsehold, så alle deltagere over hele landet får den 
samme viden og tilgang på basisdelen, dels at vi sikrer 
fastholdelse og fokus gennem hele forløbets længde, gen-
nem samtaler med medarbejdere og leder. 

Det gør det også muligt at følge medarbejderen gennem 
hele forløbet (op til 6 år) og hjælpe den enkelt medarbej-
der med at tage de rette uddannelsesvalg, samt at de 
modtager et samlet bevis til slut. 

Regning vedr. dette kommer fra en af KEFs 
underleverandører.

Der vil endvidere forekomme brugerbetaling på fl ere af 
AMU-målene. Typisk mellem 620 kr. og 930 kr. pr. uge 
(2019 tal) Ligesom forløbet vil blive tillagt ekstrabetalingen 
på 140 kr. pr. dag.

Individuel kompetencevurdering og læse-, skrive- og reg-
nekurser er der ikke brugerbetaling på, hvis det tages i  
sammenhæng med dette forløb.

Tidsplan

Basismodulet udbydes fra oktober 2020
Der tilbydes undervisning i hele landet.

VEU 

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

Læs mere på: www.veug.dk 

Der kan forekomme brugerbetaling på nogle af 
AMU-målene.

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

Næste skridt

Tag en snak med din leder – eller klik ind på 
www.kef.nu/videreuddannelse.asp, hvis du vil videre med 
dette forløb. 

Her kan du læse mere om forløbet fx. hvor og hvornår der 
starter nye hold op, nsæte skridt, samt hvem du kan kon-
takt for at høre nærmere.

Er du blevet motiveret til at deltage, sker tilmeldingen via 
din arbejdsgiver.
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Indhold obligatorisk basismodul 
– 20 dage:

MODUL 1: Kommunikation og samarbejde på en 
arbejdsplads
43748 - Kommunikation- og samarbejdsmetoder på en 
byggeplads - 2 dage
Deltagerne kan medvirke til at forbedre byggepladsens 
interne kommunikation og samarbejde mellem de forskel-
lige faggrupper på byggepladsen så kvalitet, produktivitet 
og arbejdsklima optimeres.

46493 - Konfl ikthåndtering - 3 dage
I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge 
konfl ikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikker-
hedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem 
eff ektiv og ineff ektiv kommunikation og kan, ved sin per-
sonlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, 
nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konfl ikter. Er 
desuden opmærksom på stresssymptomer.

MODUL 2: Kvalitet og kundeservice på din ar-
bejdsplads
40899 - Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen 
- 2 dage
Deltagerne tilegner sig en større viden om og opmærk-
somhed på kvaliteten i arbejdets udførelse dels i forhold 
til branchenormer og dels i forhold til fejl og mangler samt 
materiale- og tidsforbrug.

43577 - Opstart af bygge- og anlægsprojekter - 1 dag
Deltagerne kan medvirke ved opstart af bygge- og an-
lægsprojekter og deltage i projektgennemgang.

45363 - Kunde/leverandørforhold for operatører - 1 dag
Deltageren kan informere og kommunikere i kunde- og 
leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne 
grænsefl ader i kvalitetsstyrings sammenhænge.

48971 - Sjakbajs - service og kundepleje - 1 dag
Du kan efter kurset betjene og tale med kunder, så kunden 
får en god serviceoplevelse. Du kan endvidere afstemme 
kundens forventninger til arbejdets udførelse og tage 
hensyn ved færdsel i kundens hjem, herunder rengøring, 
holde orden og aftalt mødetid.

MODUL 3: Ergonomi og dit arbede fremadrettet
44383 - Medarbejderen som deltager i forandringspro-
cesser - 2 dage
Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der frem-
mer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse 
i faglærte og ufaglærte job.

40392 - Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 
- 2 dage
Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og 
nedslidninger i det daglige arbejde, og kan medvirke til at 
sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

46596 - Vejrligsforanstaltninger i Bygge- og Anlæg - 1 
dag
Deltagerne kan udføre vejrligsforanstaltninger på bygge-
pladsen, således at arbejdet fortsat kan udføres teknisk 
korrekt af hensyn til stillede udfaldskrav og under forsvarli-
ge forhold. I den forbindelse kan deltagerne sikre arbejds-
miljø for de ansatte, sikre byggematerialer og adgangsveje 
samt bidrage til at sikre kvaliteten af arbejdet.

MODUL 4: Videndeling på din arbejdsplads og 
personlig uddannelsesplan
45369 - Videndeling og læring for medarbejdere - 3 
dage
På kurset lærer du at understøtte produktionsgrupper i 
at være selvudviklende og skabe netværk til erfaringsud-
veksling.

40655 - Selvevaluering i praksis - 2 dage
Deltageren kan anvende en struktureret selvevaluerings-
metode til at evaluere egen og kollegers indsats og 
resultater.
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                            BILLEDE INDSÆTTES HER
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Eksempel på gennemført forløb –     
med specialeretning og valgmoduler

Eksempel 1: Anders er fra Kolding, hvor han arbejder 
med kloakker. Han synes, at det er et spændende job, så 
han vil gerne efteruddanne sig og holde sig ajour på om-
rådet. Han har gennemført de 20 obligatoriske kursusdage 
på basismodulet. Valgt kloak med miljø som speciale og 
nogle af nedenstående kurser til sit valgfagsmodul – i alt 
mindst 50 dage.

Speciale: (40 dage)
Indhold i specialemodulet er fastlagt og gælder for alle der 
har valgt denne retning.

47136 - Vejen som arbejdsplads - Certifi kat - 2 dage
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning 
og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på 
statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme 
regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af sta-
tionære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge 
trafi ksikkerheden både for sig selv og kolleger som for 
andre trafi kanters.

49277 - Kloakering - Arbejdsmiljø - 2 dage
Du kan efter kurset bl.a. håndtere arbejdsmiljøproblemer 
og opgaver, tilknyttet arbejdsmiljøloven, inden for det klo-
akautoriserede område og vurdere konkrete arbejdsmiljø-
problemstillinger og vælge arbejdsmetoder, der minimerer 
eller fjerner arbejdsmiljørisici. Du kan endvidere medvirke 
ved vedligeholdelse af APV og ved anmeldelse af en ar-
bejdsulykke til Arbejdstilsynet. Du kan etablere sikkerheds-
foranstaltninger i forbindelse med etablering af og arbejde 
i rørgrav, brønde og bygværker efter gældende normer, 
love og AT-vejledninger.

49279 - Kloakering - Afl øbssystemers formål og indret-
ning - 3 dage
Du kan efter kurset bl.a. medvirke ved udførelse af af-
løbsanlæg ud fra kendskab til afl øbssystemers formål og 
indretning og afl øbssystemers historiske udvikling. Du kan 
endvidere vælge mellem fællessystemer og separatsyste-
mer samt ud fra bygværkers og renseanlægs indretning, 
anvendelse og de rensningsprocesser, der foretages på et 
moderne renseanlæg.

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

49278 - Kloakering - Anvendelse af lægningsbestem-
melser - 2 dage
Du kan efter kurset anvende gældende lægningsbestem-
melser ved udførelse af afl øbsinstallationer, således at 
krav til opbygning af ledningsgrav, samt sikring af bygnin-
ger og andre ledninger overholdes.

49280 - Kloakering - Afl øbsplan for småhuse - 6 dage
Du kan efter kurset udføre beregning af koter, fald, anlæg, 
rumfang og rette vinkler i forbindelse med planlægning og 
udførelse af afl øbsinstallationer samt beregne ledningers 
længde, promillefald, positive og negative koter. Du kan 
endvidere udarbejde afl øbsplaner for småhuse efter gæl-
dende regler/normer med anvendelse af digitale hjælpe-
midler såsom programmer til teknisk tegning, tekstbehand-
ling, regneark mv. Vælge korrekt fald på afl øbsledninger i 
småhuse, så det disponible fald fordeles rationelt og her-
under sikre, at installationerne placeres frostfrit.

49281 - Kloakering - Digital tegning af afl øbsplaner - 3 
dage
Du kan efter kurset anvende digitale programmer til tek-
nisk tegning af afl øbsinstallationer i småhuse til brug ved 
sags- og myndighedsbehandling af et afl øbsprojekt samt 
målsætte og opmåle længder og arealer på tegning. Du 

KLOAK
(Miljø rørlægger)
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kan endvidere tegne ledningsføringer, herunder spilde-
vands-, regnvands- og drænledninger med tilhørende 
brønde og udveksle digitale tegninger med byggebran-
chens interessenter og kolleger via mail.

49282 - Kloakering - Udførelse af afl øbsinstallationer - 
16 dage
Du kan efter kurset bl.a. etablere afl øbsanlæg korrekt 
samlede ledninger med nødvendigt fald i jord efter gæl-
dende normer i materialerne stål, støbejern, beton og ler, 
fra hovedkloak til og med gennembrydning i gulv, funda-
ment eller ydervæg mod jord. Du kan endvidere udføre 
separat hovedkloakledningssystem af letvægts-og beton-
rør, afl øbsinstallationer med dræn, tagbrønde, rense/in-
spektionsbrønde og mindre nedsivningsanlæg for regn- og 
spildevand efter gældende standarder og vejledninger.

47691 - Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg - 5 
dage
Deltageren kan indsamle og bearbejde data, og ud fra 
disse udarbejde ændringsforslag, der kan fremme natur 
og miljø på bl.a. idrætsanlæg. Deltageren kan redegøre 
for konsekvenserne af nuværende ressourceforbrug og 
give forslag til ressoursebesparende alternativer gennem 
ændringer i plejen og/eller anlæggets fysiske udformning.

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

Tekniske valgfag:
49318 - Nivellering (forudsætning for speciale) - 5 
dage
Du kan efter kurset udføre nivellerings- og afsætningsop-
gaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante 
nivellerings- og laserinstrumenter. Du kan endvidere kon-
trollere instrumenternes præcision for at sikre nøjagtighed 
af de afsatte vinkler og højder.

47644 - Etablering af regnbede - 5 dage
Deltagerne kan dimensionere og etablere regnbede ud 
fra kendskab til opbygning og gældende regler af disse, 
herunder evt. overløb fra disse, samt ud fra kendskab til 
planter, der kan trives under disse forhold. Deltagerne kan 
udføre vedligeholdelse af eksisterende regnbede.

44490 - Betjening af minigravere og minilæssere - 2 
dage
Deltagerne skal til brug for arbejde inden for anlægsområ-
det lære at betjene samt passe og vedligeholde minigrave- 
og minilæssemaskiner, samt lære at inddrage kvalitetssik-
ring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig 
del af arbejdet.

Dette er blot et udvalg - se fl ere moduler på www.ug.dk 
eller www.amukurs.dk

Almene valgfag:
47668 - Grundlæggende faglig regning - 2 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder 
inden for grundlæggende faglig regning med henblik på 
løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med er-
hvervsrettet voksenuddannelse.

47669 - Grundlæggende faglig matematik - 3 dage
Deeltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder 
inden for grundlæggende faglig matematik med henblik 
på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med 
erhvervsrettet voksenuddannelse.

45536 - Faglig skrivning - 3 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i at 
fastholde informationer og skrive korte tekster med henblik 
på løsning af faglige opgaver i den aktuelle branche og i 
erhvervsrettet voksenuddannelse.

45511 - Faglig læsning - 2 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder in-
den for læsning af fagtekster med henblik på udførelse af 
faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervs-
rettet voksenuddannelse.

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

Dette er blot et udvalg - se fl ere moduler på www.ug.dk 
eller www.amukurs.dk
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Eksempel på gennemført forløb –     
med specialeretning og valgmoduler

Eksempel 2: Bente er fra Tønder, hvor hun arbejder med 
grønt anlæg og belægning. Hun har gennemført de 20 
obligatoriske kursusdage på basismodulet – og hun vil 
gerne have nogle fag som giver merit senere, derfor har 
hun valgt dette speciale og ser frem til at videreuddanne 
sig i valgfagsmodulerne.

Speciale: (45 dage)
Indhold i specialemodulet er fastlagt og gælder for alle der 
har valgt denne retning. 

47690 - Basiskursus for anlægsgartnere - 20 dage
Deltageren kan ud fra gældende normer og arbejdstegnin-
ger etablere mindre anlæg med fl iser og planter iht. gæl-
dende krav og regler vedr. sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. 
Deltageren kan udføre almindelig forekommende plejeopga-
ver. Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og hånd-
værktøjer, som anvendes ved opgavernes løsning. 

45728 - Planteliv, økologi og miljølære - 15 dage
I uddannelsen samarbejder deltagerne om at indsamle, 
bearbejde og forelægge faglige informationer om plan-
ternes opbygning, livsfunktioner, vækst og udvikling 
samt planternes krav til jordbunds- og gødningsforhold.I 
udannelsen samarbejder deltagerne om at indsamle, 
bearbejde og forelægge stoff ers kredsløb i naturen.I ud-
dannelsen samarbejder deltagerne om at foretage bereg-
ninger af gødningsstoff et i forhold til gødningers indhold af 
hovednæringsstoff er.

42302 - Betjening og vedligeholdelse af mindre gart-
nermaskiner - 10 dage
I uddannelsen arbejder deltagerne, ved hjælp af instrukti-
onsmateriale, med at foretage eftersyn, almindelig vedlige-
holdelse og udføre mindre reparationer samt betjening af 
mindre gartnermaskiner og deres ekstraudstyr. 

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

Tekniske valgfag:
47691 - Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg - 5 
dage
Deltageren kan indsamle og bearbejde data, og ud fra 
disse udarbejde ændringsforslag, der kan fremme natur 
og miljø på bl.a. idrætsanlæg. Deltageren kan redegøre 
for konsekvenserne af nuværende ressourceforbrug og 
give forslag til ressoursebesparende alternativer gennem 
ændringer i plejen og/eller anlæggets fysiske udformning.

47803 - Grundlæggende anlægsteknik - 20 dage
Deltageren kan udføre afsætning, linjenivellement, ar-
bejdsplanlægning og arbejdstegninger, samt arbejds-
skitser, udføre og kvalitetssikre anlægsgartneropgaver i 
betonvarer hvori, der indgår belægninger, kantsten, ter-
ræntrapper og terrænmure i rette linjer i henhold til de til 
enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde 
samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø.

44596 - Plænegræs, vækstforhold og gødning - 5 dage
Deltageren kan, ved etablering og pleje af plænegræs-
arealer, vælge plænegræsblandinger til forskellige formål, 
ud fra kendskab til frøspiring og de forskellige græsarters 
egenskaber. Deltageren kan udtage jordprøver og fortolke 
gødningsanalyser og på denne baggrund opstille enkle 
gødningsplaner for plænegræsarealer, ud fra kendskab til 
næringsstoff ers betydning for græssets vækst.

GRØNT ANLÆG OG 
BELÆGNING
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46661 - Ukrudtbekæmpelse uden kemi - 5 dage
Deltagerne kan udføre og vælge ukrudtbekæmpelsesme-
tode og plejeløsninger uden brug af kemi, samt udføre 
ukrudtsforebyggende løsninger, ud fra identifi kation af for-
skellige ukrudtsplanters vokse- og formeringsmåde, her-
under ukrudtsbestand og type. Deltagerne kan fastlægge 
hyppighed for arbejdets udførsel i forhold til problemløs-
ning og forebyggelse.

47644 - Etablering af regnbede
Deltagerne kan dimensionere og etablere regnbede ud fra 
kendskab til opbygning og gældende regler af disse, her-
under evt. overløb fra disse, samt ud fra har kendskab til 
planter, der kan trives under disse forhold. Deltagerne kan 
udføre vedligeholdelse af eksisterende regnbede.

40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding - 1 
dag
I uddannelsen arbejder deltagerne med de mulige farer 
og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved ud-
førelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt 
med maskiner og værktøj.

Dette er blot et udvalg - se fl ere moduler på www.ug.dk 
eller www.amukurs.dk

Almene valgfag:
47668 - Grundlæggende faglig regning - 2 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder 
inden for grundlæggende faglig regning med henblik på 
løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med er-
hvervsrettet voksenuddannelse.

47669 - Grundlæggende faglig matematik - 3 dage
Deeltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder 
inden for grundlæggende faglig matematik med henblik 
på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med 
erhvervsrettet voksenuddannelse.

45536 - Faglig skrivning - 3 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i at 
fastholde informationer og skrive korte tekster med henblik 
på løsning af faglige opgaver i den aktuelle branche og i 
erhvervsrettet voksenuddannelse.

45511 - Faglig læsning - 2 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder in-
den for læsning af fagtekster med henblik på udførelse af 
faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervs-
rettet voksenuddannelse.

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

Dette er blot et udvalg - se fl ere moduler på www.ug.dk 
eller www.amukurs.dk
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Eksempel på gennemført forløb –     
med specialeretning og valgmoduler

Eksempel 3: Ole er fra Viborg, hvor han arbejder med as-
falt. Han har gennemført de 20 obligatoriske kursusdage 
på basismodulet – og han vil gerne have bevis på noget 
af det, han kan. Derfor har han valgt dette speciale og et 
udpluk af valgfagsmodulerne.

Speciale: (30 dage)
Indhold i specialemodulet er fastlagt og gælder for alle der 
har valgt denne retning. 

47136 - Vejen som arbejdsplads - Certifi kat - 2 dage
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning 
og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på 
statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme 
regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af sta-
tionære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge 
trafi ksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre 
trafi kanters.

45370 - Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion 
- 3 dage
På kurset lærer du at vedligeholde og forbedre arbejdet 
med virksomhedens kvalitetsmålsætninger, samt medvirke 
til at løse kvalitetsproblemer.

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

49094 - Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlæg-
ning - 10 dage
Deltagerne kan udføre de grundlæggende arbejdsfunktio-
ner ved udlægning af vejasfalt, det vil sige håndudlægning 
af vejasfaltbelægninger samt maskinudlægning på et 
grundlæggende niveau og kender opbygningen af de for-
skellige vejasfaltbelægningstyper.

44422 - Vejasfaltarbejde - Fejning og Klæbning - 5 
dage
Deltagerne kan udføre udlægning af klæbemidler på as-
faltbærelag samt støvbindemidler på stabilt gruslag og kan 
til dette brug udarbejde en sprøjteplan med arbejdstryk, 
hastighed og dysestørrelse til brug ved vejasfaltarbejde 
samt udføre opgaver med rengøring -herunder fejning af 
underlag.

44424 - Vejasfaltarbejde - Komprimering - 5 dage
Deltagerne kan, med forskellige tromletyper, udføre opga-
ver med komprimering af bære- og slidlag, således at krav 
til proktorværdier, jævnhed og tæthed er overholdt.

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

ASFALT
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Tekniske valgfag:
44423 - Vejasfaltarbejde - Fræsning i vejasfaltbelæg-
ninger - 5 dage
Deltagerne kan udføre de almindeligt forekommende fræs-
ningsopgaver med forskelligt udstyr og i forskellige vejbe-
lægningstyper og kan anvende sikkerheds- og arbejdsmil-
jøforskrifter i forbindelse dette arbejde.

49099 - Asfaltlapning - 5 dage
Deltagerne kan udføre småreparationer af almindeligt 
forekommende skader i asfaltbelægninger på lande- og 
kommuneveje korrekt.

49093 - Vejasfaltarbejde - Materialer og maskinudlæg-
ning - 10 dage
Deltagerne kan udføre de almindeligt forekommende 
opgaver i forbindelse med maskinudlægning af bære- og 
slidlag i asfalt, så krav til jævnhed, fald og andre kvalitets-
krav er opfyldt og kan udføre kontrol af en udlagt vejasfalt-
belægning (komprimeringskontrol).

49095 - Vejasfaltarbejde - Arbejdsmiljø og ydre miljø - 
5 dage
Deltagerne opnår kunnen i at udvise den nødvendige agt-
pågivenhed i forbindelse med risikoområder ved arbejds-
processer og maskiner ved udførelse af vejasfaltarbejder 
og produktion af asfalt samt håndtering af de stoff er og 
materialer, der anvendes ved produktion og udlægning af 
vejasfalt.

47691 - Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg - 5 
dage
Deltageren kan indsamle og bearbejde data, og ud fra 
disse udarbejde ændringsforslag, der kan fremme natur 
og miljø på bl.a. idrætsanlæg. Deltageren kan redegøre 
for konsekvenserne af nuværende ressourceforbrug og 
give forslag til ressoursebesparende alternativer gennem 
ændringer i plejen og/eller anlæggets fysiske udformning.

Dette er blot et udvalg - se fl ere moduler på www.ug.dk 
eller www. amukurs.dk

Almene valgfag:
47668 - Grundlæggende faglig regning - 2 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder 
inden for grundlæggende faglig regning med henblik på 
løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med er-
hvervsrettet voksenuddannelse.

47669 - Grundlæggende faglig matematik - 3 dage
Deeltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder 
inden for grundlæggende faglig matematik med henblik 
på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med 
erhvervsrettet voksenuddannelse.

45536 - Faglig skrivning - 3 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i at 
fastholde informationer og skrive korte tekster med henblik 
på løsning af faglige opgaver i den aktuelle branche og i 
erhvervsrettet voksenuddannelse.

45511 - Faglig læsning - 2 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder in-
den for læsning af fagtekster med henblik på udførelse af 
faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervs-
rettet voksenuddannelse.

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

Dette er blot et udvalg - se fl ere moduler på www.ug.dk 
eller www.amukurs.dk
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Eksempel på gennemført forløb –     
med specialeretning og valgmoduler

Eksempel 4: Peter er fra København hvor han arbejder 
i vejafdelingen. Han har gennemført de 20 obligatoriske 
kursusdage på basismodulet. Han har valgt dette spe-
ciale og nedenstående kurser på sit valgfagsmodul – i alt 
mindst 50 dage. Peter vil gerne udvikle sig, så han er glad 
for at uddanne sig løbende.

Speciale: (31 dage)
Indhold i specialemodulet er fastlagt og gælder for alle der 
har valgt denne retning. 

47665 - Nivellering - 5 dage
Deltagerne kan udføre nivellerings- og afsætningsopga-
ver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante 
nivellerings- og laserinstrumenter. For at sikre nøjagtighed 
af de afsatte vinkler og højder skal deltagerne desuden 
kunne kontrollere instrumenternes præcision. 

44490 - Betjening af minigravere og minilæssere - 2 
dage
Deltagerne skal til brug for arbejde inden for anlægsområdet 
lære at betjene samt passe og vedligeholde minigrave- og 
minilæssemaskiner, samt lære at inddrage kvalitetssikring, 
sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af 
arbejdet.

49298 - Anlægsarbejde - underlagsopbygning og kom-
primering - 3 dage
Du kan efter kurset udføre opgaver med udlægning og 
komprimering af udlagte grus- og stenmaterialer samt 
udføre komprimering af div. granitbelægninger. Du kan 
endvidere betjene og vedligeholde komprimeringsmateriel.

45775 - Vejbygning - bygning af fortovsarealer - 5 dage
Deltagerne kan med projektmateriale som grundlag med-
virke ved bygning af fortovsarealer.

40185 - Etablering af indkørsler i belægningssten og 
fl ise - 5 dage
I uddannelsen arbejder deltagerne med at projektere og 
udføre befæstigelser i indkørsler med belægningssten og 
fl iser.

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

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

40562 - Graveskader - forebyggelse - 3 dage
Deltagerne kan indhente nødvendige oplysninger om 
kabel- og ledningsføringer og lokalisere alle former for 
forsynings-/afl øbsledninger. Deltagerne kan medvirke til 
forebyggelse af graveskader ved at anvende visuelle indi-
katorer på arbejdsstedet. Deltagerne kan udføre gravear-
bejde uden at beskadige ledningsnet. 

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

Tekniske valgfag:
48671 - Teleskoplæsser - Certifi kat - 5 dage
Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der 
skal føre teleskoplæsser eller lignende multifunktionsma-
skiner, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafl er, 
til kranarbejde eller som anvendes til løft af personer, eller 
til løft af containere i terminalområder. Uddannelsen afslut-
tes med teoretisk og praktisk prøve i henhold til Arbejdstil-
synets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejds-
miljøfaglige uddannelser.

47572 - Betjening af entreprenørmaskiner - 5 dage
Deltagerne kan udføre grundlæggende betjening af en-
treprenørmaskiner i forbindelse med job som maskinfører 
inden for bygge- og anlægsområdet. Deltagerne kan ind-
drage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre 
miljø som en naturlig del af arbejdet og kan udføre dette i 
overensstemmelse med gældende lovgivning.

44491 - Betjening af rendegravere - 5 dage
Deltagerne kan varetage jobbet som maskinefører på en 
rendegraver.

44487 - Betjening af gummihjulslæssere - 3 dage
Deltagerne kan betjene gummihjulslæssere i forbindelse 
med udførelse af læsse- og planeringsopgaver indenfor 
bygge- og anlægsområdet.

44486 - Betjening af dumpere - 2 dage
Deltagerne kan betjene dumpere i forbindelse med udfø-
relse af transportopgaver indenfor bygge- og anlægsom-
rådet.

40842 - Grundlæggende beskæring - 5 dage
Ud fra kendskab til planternes anatomi og fysiologi kan 
deltagerne fortage grundlæggende plejebeskæring og 
udtynding plejebeskæring, herunder foretage beskæring af 
frugttræer.

47644 - Etablering af regnbede - 5 dage
Deltagerne kan dimensionere og etablere regnbede ud fra 
kendskab til opbygning og gældende regler af disse, her-
under evt. overløb fra disse, samt ud fra har kendskab til 
planter, der kan trives under disse forhold. Deltagerne kan 
udføre vedligeholdelse af eksisterende regnbede.

Dette er blot et udvalg - se fl ere moduler på www.ug.dk 
eller www.amukurs.dk

Almene valgfag:
47668 - Grundlæggende faglig regning - 2 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder 
inden for grundlæggende faglig regning med henblik på 
løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med er-
hvervsrettet voksenuddannelse.

47669 - Grundlæggende faglig matematik - 3 dage
Deeltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder 
inden for grundlæggende faglig matematik med henblik 
på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med 
erhvervsrettet voksenuddannelse.

45536 - Faglig skrivning - 3 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i at 
fastholde informationer og skrive korte tekster med henblik 
på løsning af faglige opgaver i den aktuelle branche og i 
erhvervsrettet voksenuddannelse.

45511 - Faglig læsning - 2 dage
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder in-
den for læsning af fagtekster med henblik på udførelse af 
faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervs-
rettet voksenuddannelse.

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

Dette er blot et udvalg se fl ere moduler på www.ug.dk eller 
www.amukurs.dk
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Deltagerne bag forløbet til 
Driftsentreprenør

Bag dette forløb står nedenstående stærke parter. KEF og 
3F Den Off entlige Gruppe har bedt de deltagende skoler 
om at gennemføre dette forløb. Deltagelsen i samarbejdet 
sker på ligeværdigt niveau og alle deltagerne forpligter sig 
til at arbejde for, at dette forløb bliver anerkendt og bredt 
ud i hele landet.

KEF: Kommunalt Entreprenør Forum (KEF) er en upolitisk 
forening for kommunale entreprenører stiftet den 25. maj 
2004. Foreningen er landsdækkende, med aktuelt mere 
end 360 medlemmer fra 77 kommuner. Foreningen har 
følgende formål: Vi synliggør de kommunale entreprenø-
rers kompetencer. Vi giver sparring, yder bistand og ska-
ber videndeling blandt vore medlemmer. 
Se mere på www.kef.nu

3F Den Off entlige Gruppe: 3F Den Off entlige Gruppe 
er en troværdig og respekteret samarbejdspartner, som 
man ikke kan komme uden om. 3F Den Off entlige Gruppe 
leverer løsninger med udgangspunkt i medlemmernes 
hverdag, veldokumenteret viden og en grundlæggende tro 
på social retfærdighed som bærende element i det dan-
ske samfund. 3F Den Off entlige Gruppe tager ansvar for 
udviklingen på det danske arbejdsmarked via aftaler med 
arbejdsgiverne og i dialog med de politiske partier. 
Se mere på www.3f.dk

Roskilde Tekniske Skole:Roskilde Tekniske Skole ud-
danner selvstændige, refl ekterende, fagligt nysgerrige og 
kompetente mennesker, der kan træde ind på arbejds-
markedet og i samfundet. Roskilde Tekniske Skole tager 
udgangspunkt i elevernes forudsætninger og samfundets 
behov, når de skaber rammerne for udvikling og kvalitet i 
uddannelserne på skolen. Se mere på www.rts.dk

AMU Nordjylland: AMU Nordjylland er en bredtfavnende 
uddannelsesinstitution, der har fokus på at understøtte det 
fl eksible danske arbejdsmarked med relevante og målret-
tede uddannelsestilbud. AMU Nordjylland tilbyder både 
erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannel-
ser (AMU) på alle niveauer - fra de helt grundlæggende til 
de mere specialiserede.
Se mere på www.amunordjylland.dk

Mercantec Mercantec er stedet, hvor unge dannes, ud-
dannes og udvikles. Stedet hvor voksne, virksomheder og 
organisationer udvikles og tilføres kompetencer.
Mercantec giver uddannelsessøgende energi og lyst til 
livslang faglig og personlig udvikling.
Mercantec sikrer, at samfundet besidder de nødvendige 
kompetencer inden for de erhvervsrettede grund- og efter-
uddannelser. 
Se mere på www.mercantec.dk


