Hvad kan UddannelsesMetro bruges til?
Uddannelsesmetroen er et inspirationsværktøj, der understøtter protokollater om individuel
kompetendeudvikling/udviklingsplan i overenskomster for specialarbejdere, faglærte gartnere m.fl.
Mellem KL og 3F.
Du kan bruge Uddannelsesmetroen til at finde relevante efteruddannelseskurser, bl.a. i forbindelse med
MUS og skriftlige uddannelsesplaner, inden for forskellige uddannelsesområder.
Eksemplerne er ikke udtømmende. Du kan finde mange flere kurser på UddannelsesGuiden og
amukurs.dk
På næste side finder du en oversigt over forskellige jobområder og ved hvert jobområde finder du en
kasse med, tryk for kurser, ved at trykke på

findes eksemplerne på kurser.

Du kan også klikke nedenstående brancheområder for at se flere kurser:
 Bygge/anlæg og industri
 Mejeri og jordbrug (grønne områder)
 Serviceerhvervene (ejendomsservise)
 Transporterhvervene
 Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet (Kulturhuse)
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 Tværfaglige område

TRYK FOR KURSER

TRYK FOR KURSER

TRYK FOR KURSER

TRYK FOR KURSER

TRYK FOR KURSER

TRYK FOR KURSER
TRYK FOR KURSER
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VEJSPECIALE KURSER

Klik på nedenstående
brancheområder og find
flere kurser:


Bygge/anlæg og
industri



Transporterhvervene



Tværfaglige område

•

Asfaltlapning

•

Nivellering af grønne/ grå anlæg

•

Varetagelse af sundhed og sikkerhed •

Betjening af gummihjulslæssere

(asfalt)

Betjening af hydrauliske

•

Håndtering af uheld og ulykker

•

Vejbygning - Tilsyn med vej- og

•

gravemaskiner, rendegraver
•

mindre gartnermask

sidearealer
•
•

Kabelarbejde - retablering af

•

Udførelse af afløbsinstallationer

belægninger

•

Pasning og vedligeholdelse af
entreprenørmaskiner

Intro snerydning og
glatførebekæmpelse sti/fortov

•

•

Intro sneryd og glatførebekæmpelse
på vejbaner

•

Energirigtig kørsel

•

Grønne anlæg – renhold inventar,
Opmåling og tegning af mindre
grønne anlæg

TILBAGE
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•

Grundlæggende beskæring

•

Brandforanstaltning ved
ukrudtsbrænding

Håndtering af brændstoffer og
smøremidler til ent.mask

•

Maskinbetjening jordarbejde, grønne
anlæg

•

rastepladser o. lign.
•

Betjening og vedligeholdelse af

Vejbygning- tilsyn med vej og
sidearealer

•

Kloakering- udførelse af
afløbsinstallationer

GRØNNE KURSER
•

Klik på nedenstående
brancheområder og find
flere kurser:


Mejeri og jordbrug



Tværfaglige område

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TILBAGE
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•
•
•
•
•
•
•

Plantebeskyttelse i gartneri,
•
sprøjtecertificat
Anlæg i betonsten, buede linier
•
Anlæg i natursten, træ og vand
•
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
•
Basiskursus for anlægsgartnere
Betjening og vedligeholdelse af mindre
•
gartnermask
•
Design af grønne anlæg
•
Grundlæggende beskæring
Grundlæggende anlægsteknik
•
Grønne anlæg, planlægning af
•
plejeopgaver
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg •
Plantebeskyttelse i gartneri,
sprøjtecertifikat miljølære
•
Planteliv, økologi og miljølære
•
Plantevækst og etablering af grønne anlæg •
Plantevækst og etablering af grønne anlæg
Plænegræs, vækstforhold og gødning
•
Projektering af mindre haveanlæg
Træer og buske om sommeren
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje

Træer og buske om vinteren, besk. og
plejeplaner.
Ukrudt bekæmpelse uden kemi
Vejen som arbejdsplads – Certifikat
Betjening og vedligehold af
gartnermaskiner og redskaber
Græs, vækstforhold, pleje og gødning
Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr
Plantekendskab, beskæring, læhegn og
plejeplaner
Vandhuls - og vandløbsøkologi
Nivellering og afsætning af grønne og grå
anlæg
Maskinbetjening jordarbejde, grønne
anlæg
Idrætsanlæg, pleje af hække og busketter
Idrætsanlæg, plantekendskab
Idrætsanlæg, grundlæg. vedligehold. og
pleje
Opbygning af boldbaner

Affald og Genbrug
•
•
Klik på nedenstående
brancheområder og find
flere kurser:


Bygge/anlæg og
industri



•
•

Serviceerhvervene
(ejendomsservise)



Transporterhvervene



Tværfaglige område

•
•
•
•
•
•
•
•

TILBAGE
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•
•

Affaldshåndtering i offentlige grønne
anlæg
Genbrugspladser - Lovgivning og
affaldsteknik
Affald – fraktioner
Affaldsdeponering - maskinteknik og
-betjening
Affaldshåndtering – ejendomsservice
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
Betjening af minigravere og
minilæssere
Ressourcestrømme og
affaldshåndtering
Klinisk risikoaffald
Gaffeltruck B
Erhvervsaffald
Affaldsdeponering –
myndighedsforhold
Affaldsdeponering - tekniske forhold
Sikkerhed ved udv. arbejde med
asbestmaterialer

EJENDOMSKURSER

Klik på nedenstående

•

Indendørs tekniske hjælpemidler – ejendomsservice

•

Rulle- og bukkestillads – opstilling mv.

•

Service af el-låse og video, ejendomsservice

•

Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme

•

Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger

•

Byggesagsforløb – ejendomsservice,

•

Skadedyr i ejendomme, problemløsning – ejd. Service

•

Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver

•

Teknisk service v. konferencer mv. ejendomsservice

•

Grundlæggende beskæring,

brancheområder og find

•

Affaldshåndtering – ejendomsservice

•

Ukrudtsbekæmpelse uden kemi

flere kurser:

•

Service og betjening af maskiner, ejendomsservice,

•

Indretning og vedligeholdelse af legepladser,

Mejeri og jordbrug

•

Ejendommens vedligeholdelse,

•

Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave

(grønne områder)

•

Håndtering af olie og kemikalieaffald,

•

Bygningsdrift og budgetlægning – ejendomsservice

•

Ejendommens tekniske installationer

•

Beboerkommunikation i hverdagen, ejendomsservice,





Serviceerhvervene
(ejendomsservise)



Tværfaglige område

TILBAGE
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•

Tryghedsskabende aktiviteter – ejendomsservice,

•

Institutions- og boligservice

•

Håndtering af uheld og ulykker

•

Miljø i praksis, ejendomsservice

•

Formidling til brugere og beboere, ejendomsservice,

•

Interkulturel kompetence i jobudøvelse.

•

Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg

•

Ventilation og indeklima

•

Ventilation og indeklima – ejendomsservice

•

Energioptimering i bygninger, daglig drift

•

Kommunikation og konflikthåndtering – service.

•

Energioptimering i bygninger, daglig drift

•

Bygningens installationer – ejendomsservice,

•

Skadedyr i ejendomme, arter og skade – ejd.service

TRANSPORT KURSER
•

varebilschauffører

Klik på nedenstående
brancheområder og find
flere kurser:


Transporterhvervene



Tværfaglige område

gods

Grundlæggende kvalifikationer for

•

Lastsikring og stuvning af gods

•

Kørekort B/E (trailerkørekort til bil

•

godschauffører - oblig.
•

•

Energirigtig kørsel, kategori B

•

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker

•

Køreteknik undvige- og

•

Køreteknik, miljø og
arbejdsfunktioner

afværgeteknik
•

ADR-grundkursus

•

Uheldsforebyggelse for

•

•

Sundhed for godschauffører

•

Kørekort C (inkl.. grundlæggelse EUcertifikat)

•

Kørekort C/E

•

Kran D (op til 25 tonmeter)

•

Gaffeltruck B

•

Lastbilmonteret kran, certifikat D

•

Oplagring og forsendelse af farligt

Intro snerydning og
glatførebekæmpelse sti/fortov

•

Ajourf sneryd og glatførebekæmp af
sti/fortov

hviletidsregler
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Sikkerhed ved udv. arbejde med
asbestmaterialer

under 3500 kg total

erhvervschauffører Køre- og

TILBAGE

EU-Efteruddannelse for

•

Ajour snerydning og
glatførerbekæmpelse på vejbane

FORSYNING OG
SPILDEVANDKURSER

Klik på nedenstående
brancheområder og find
flere kurser:


Bygge/anlæg og
industri



Mejeri og jordbrug
(grønne områder)



Tværfaglige område

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TILBAGE
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Spildevand - drift af biologiske anlæg
Spildevand - drift af kemiske anlæg
Spildevand – slambehandling
Brug af måleinstrumenter
Arbejde med elektricitet for
operatører
Pleje af vandløb
Pleje af vandhuller
Vandløbets økologi
Svejsning af rørsystemer i plast
Gasforsyning og gassens egenskaber
Recertificering af svejsning af
rørsystemer i plast
Rørmontage-plast
Svejsning af polymermembraner
Nivellering

KLUB OG KULTURHUSKURSER
•

Klik på nedenstående
brancheområder og find

•
•

flere kurser:


Pædagogisk område og

•
•

Tværfaglige område

Håndtering af uheld og ulykker

ungdomskultur i klubarbejdet

•

Event sikkerhed

Inkluderende aktiviteter og

•

Event planlægning og ledelse

fællesskaber i klubber

•

Arbejdet med bevægelse, idræt og

Forebyggende arbejde for og med

•
•
•
•

Teater og drama i pædagogisk
arbejde

kulturhuse

•

Projektudvikling og gennemførelse

Brugerindflydelse i pædagogisk

•

Anvend informationer fra internettet

Interkulturel pædagogik
Tekster til nettet - formulering og
Indendørs tekniske hjælpemidler ejendomsservice
Service af el-låse og video,
ejendomsservice
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•

Husmedarbejdere - arbejde i

opbygning

TILBAGE

kropsbevidsthed

praksis

(Kulturhuse)


•

udsatte unge

social- og
sundhedsområdet

Ungdomspædagogik og

til jobbrug
•

Børn og unge med adfærds- og
kontaktforstyrrelser

