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VELKOMMEN

>

Ved du, at AL Efteruddannelse er en helt unik mulighed for dig og dine medarbejdere? Dig og 
dine kollegaer? Eller dig og din leder? 

Med kurserne hos AL Efteruddannelse får I nemlig muligheden for at deltage på det samme 
kursus på samme præmisser. Det betyder, at I kommer hjem med den samme viden og kan 
bruge hinanden aktivt til at få den nye viden ud og arbejde i virksomheden. Det er til gavn for 
både virksomhed, medarbejdere og kunder.

Fordi kurserne skal komme både medarbejdere og ledere/ejere til gode, er der krav om, at 
minimum 40% af deltagerne skal være medarbejdere, hvis et kursus skal afvikles. Derfor er 
det vigtigt, at du opfordrer dine medarbejdere til at deltage, eller du gør din leder opmærk-
som på et interessant kursus.

Kurser i din egen virksomhed
Er der et kursus, som passer helt perfekt til din virksomhed? Og er I tilpas mange medarbej-
dere, der kan deltage, eller kan du få andre virksomheder med, er der også mulighed for at 
afholde AL Efteruddannelses kurser i jeres egen virksomhed – vi kalder det interne virksom-
hedskurser. Flere og flere virksomheder benytter sig af denne mulighed.
Det er ikke uden grund, at de interne virksomhedskurser er blevet populære. De giver mu-
lighed for at afprøve teori på egne maskiner allerede under kurset, så praksis kommer ind 
under huden med det samme.

Alle i virksomheden kan deltage. AL Efteruddannelse kan give tilskud på op til 5.000 kroner pr. 
organiseret deltager. Der gives tilskud til både kursusgodtgørelse og undervisning. Der udbe-
tales dog kun kursusgodtgørelse til medarbejdere, der er organiseret i Dansk Metal, Blik- og 
Rørarbejderforbundet, 3F, Teknisk Landsforbund, Dansk El-Forbund eller HK samt virksom-
hedsindehaver og medarbejdere med lederfunktion.



Nye kurser
Vi bestræber os hele tiden på at holde vores kursuskatalog ajour i forhold til virksomheder-
nes behov. Det betyder, at nogle kurser går igen, andre er blevet revideret siden sidst, og 
selvfølgelig er der kommet nye, spændende kurser til.
Blandt de nye kurser kan vi blandt andet nævne ”DS/EN 60204-1 Elektrisk udstyr på maskiner 
i praksis” og ”Flyvning med droner”. Læs mere om dem og de andre kurser i dette katalog.

Vi kompenserer ved AMU-kurser
Ønsker du at deltage i et AMU-kursus, vil du opleve, at prisen er højere, hvis du har en vide-
regående uddannelse som for eksempel vvs-installatør. Det kompenserer vi stadig for i AL 
Efteruddannelse, så du kan deltage på samme betingelser som ufaglærte og faglærte. Du kan 
se en oversigt over de AMU-kurser, du kan deltage i, bagerst i kataloget.

Vi glæder os til at se dig på kursus i det nye år.

Venlig hilsen 
AL Efteruddannelse

Fleming Frederiksen
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Kalender

>

 Januar

11. januar Sagkyndig – kursus i lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler

18. januar Håndværkerens Hygiejnediplom

23.-25. januar Droner, flyvning med droner

30. januar Sikker adfærd, ergonomi/løft, kemiske produkter

 Februar

20. februar Risikovurdering og CE-mærkning

27. februar Sagkyndig - lovpligtige eftersyn af lastbilkran

 April

17. april Eksplosiv viden om de to ATEX-direktiver

24. april Sagkyndig – lovpligtige eftersyn af fastmonteret kran

25. april Sagkyndig – lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler

 Maj

7. maj Maskindirektivet i praksis

16. maj Sikkerhedskrav til maskiner, nye og brugte

7. juni DS/EN 60204-1 Elektrisk udstyr på maskiner i praksis

12. juni Sagkyndig – lovpligtige eftersyn af fastmonteret kran

21. juni Sagkyndig – lovpligtige eftersyn af maskiner i produktion
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>>
>>

>> Kurset indeholder 15 timers teoretisk undervisning samt afsluttende teoretisk prøve. Herud-
over skal du deltage i 7½ times praktisk undervisning samt bestå en praktisk prøve. 

Deltagerforudsætninger 

Det er et krav, at du kan dokumentere mindst fire timers praktisk erfaring, f.eks. ved fremvis-
ning af logbog.

Kursusindhold

• Muligheder og begrænsninger for en hobbydrone.
• Muligheder og begrænsninger for en erhvervsdrone.
• Orientering om seneste lovkrav på området.
• Involvering af deltagernes aktuelle opgaver, og hvorledes man skal forholde sig i disse 

situationer.
• Forberedelser før flyvningen.
• Hvilke myndigheder skal orienteres forud?
• Korrekt orientering til politiet forud for flyvning.
• Hvilket luftrum må man flyve i, højder?

Kurset har en varighed på tre sammenhængende dage: to teoridage og én praktikdag.

Kurset er målrettet arbejdsgivere, ledere og medarbejdere der arbejder inden for til-
standsvurdering (bygninger, tage, skorstene, rør, fjernvarmerør), filmoptagelser til 
markedsføring, overvågning, dataopsamling, m.m.

Droner, flyvning med droner

KURSUSDATO
23.-25. januar

KURSUSSTED
Falck Safety Service, 
Esbjerg>> KURSUSNUMMER

9000-18-04-01

UNDERVISER(E)
Michael Smedegaard, 
Drone Solutions ApS

Nyhed
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KURSUSDATO
7. juni

KURSUSSTED
Hotel Scandic, Ringsted>> KURSUSNUMMER

9000-18-23-01

UNDERVISER(E)
Egon Hansen,  
Arbejdsgiverne

På dette kursus gennemgås indholdet i standarden DS/EN 60204-1 Elektrisk udstyr på maski-
ner – inklusiv seneste opdateringer. Endvidere gennemgås de grundlæggende principper for 
elektrisk sikkerhed på maskiner og maskinanlæg – herunder risikovurdering.
Efter kurset kender du indholdet i standarden DS/EN 60204-1 og ved, hvordan kravene fra 
standarden skal anvendes i praksis. 

Kurset henvender sig til el-folk, der arbejder med elektrisk udrustning på maskiner og 
maskinanlæg, som er fremstillet efter Maskindirektivet. 

Kursusindhold

• Afgrænsning af DS/EN 60204-1.
• Forsyning til maskinen.
• Beskyttelse mod elektrisk stød.
• Udligningsforbindelser.
• Styrekredse.
• Operatør interface.
• Koblingsudstyr.
• Ledningssystem.
• Motorer og belysning.
• Dokumentation.
• Verifikation.

Kurset er målrettet personer med el-teknisk baggrund og som arbejder med elektrisk 
udrustning på maskiner. Andre med interesse for elektrisk udrustning på maskiner og 
maskinanlæg er også velkommen.

DS/EN 60204-1 Elektrisk udstyr 
på maskiner i praksis

Nyhed
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KURSUSDATO
17. april

KURSUSSTED
Arbejdsgiverne, Odense

KURSUSNUMMER
9000-18-16-01

UNDERVISER(E)
Inge Kjær Thestrup,  
Glaesel Akademi

Orientering om de to direktiver

• 1999/92/EU sikkerhed og beskyttelse for medarbejdere, der kan blive udsat for en poten-
tiel eksplosiv atmosfære.

• 2014/34/EU lovgivning om materiel og sikringssystemer til brug i en potentiel eksplosiv 
atmosfære.

De to direktiver hænger sammen, men hvordan og hvorfor? De to direktiver er skabt til at 
arbejde sammen. For at forstå sammenhængen skal man kende sit ansvar og sine forplig-
telser både som arbejdsgiver/medarbejder og som producent af maskiner og udstyr. Så for 
at forstå direktivet for sit eget felt skal man vide, hvordan det andet direktiv indvirker på ens 
forpligtelser.

Meningen med ATEX-direktiverne er i bund og grund, at køber og sælger af maskiner og ud-
styr skal arbejde sammen for at sikre de medarbejdere, der bevæger sig i områder med risiko 
for eksplosiv atmosfære.

Kurset giver dig grundig indblik i ansvarsområder og forpligtelser for begge direktiver. Du får 
en forståelse for, hvordan de to direktiver arbejder sammen. En forståelse, der i sidste ende 
giver sikre arbejdspladser.

Kursusindhold

• 1999/92/EU minimumsdirektiv henvendt til produktionsvirksomheder.
• 2014/34/EU ens krav i EU henvendt til fabrikanter af maskiner og udstyr.
• Klassificering og zoner.
• Ansvar og pligt.
• Krav – krav/minimum, krav/supplerende.
• Samspil mellem de to direktiver.
• CE/ATEX mærkning.
• Dokumentationskrav.

Kurset er målrettet medarbejdere i produktionsvirksomheder, der arbejder med ar-
bejdsmiljø, indkøb af maskiner, konstruktion af maskiner og udstyr og udarbejdelse af 
dokumentation.

Eksplosiv viden om de to ATEX-direktiver

Nyhed

>>
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Håndværkerens Hygiejnediplom
Håndværkerens Hygiejnediplom giver dig alt det, du som smed, elektriker, montør, vvs’er og 
tilsvarende håndværker har behov for at vide for at kunne arbejde kvalificeret i produktions-
virksomheder inden for fødevare, biotek og farmaci. 

God hygiejne i produktionen er vigtigt for virksomheden, og dine arbejdsrutiner under mon-
tering eller reparationer har stor betydning for produktionshygiejne og rengøring. Med vi-
den og forståelse for god hygiejne i produktionen er du med til at reducere risikoen for, at 
mennesker bliver syge og i yderste konsekvens dør af for eksempel fødevarer forurenet med 
sygdomsfremkaldende bakterier.

Diplomet giver dig et plus og viser kunderne, at du har det nødvendige kendskab til god hygi-
ejnisk håndværkeradfærd, så du bedst muligt kan udføre dine opgaver hos dem. 
Du får diplomet fra Staalcentrum efter bestået eksamen baseret på en kursusdag bestående 
af teori og praksis.

Kursusindhold

• Grundlæggende om hygiejne i fødevareindustri og farmaceutisk industri. Indsigt i, hvilke 
regler der er, og hvorfor det er nødvendigt med hygiejneregler.  

• Kendskab til, hvad der kan gå galt, og, hvordan man kan medvirke til at forhindre forure-
ning af produkter og udstyr. 

• Indsigt i at tænke gode hygiejniske principper ind i det daglige arbejde. Kendskab til hygiej-
nisk korrekt håndtering af materialer, der kommer i kontakt med fødevarer

• Hygiejnisk design i praksis, så man bliver i stand til at spotte praktiske hygiejneproblemer. 

Kurset er målrettet dig, som arbejder praktisk med maskiner og udstyr til fødevarepro-
duktion.

KURSUSDATO
18. januar

KURSUSSTED
Arbejdsgiverne, Odense

KURSUSNUMMER
9000-18-03-02

UNDERVISER(E)
Alan Friis, Stålcentrum>>
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Maskindirektivet i praksis
På dette kursus gennemgås de grundlæggende principper i Maskindirektivet og kravene til 
CE-mærkning. Alle, som bygger nye maskiner, ombygger eksisterende maskiner eller service-
rer maskiner, skal kende til kravene i Maskindirektivet. 

Efter kurset har du et overblik over elementerne i Maskindirektivet og kender principperne 
for systematisk og dokumenteret risikovurdering.

Der kræves ikke kendskab til direktivet, og kurset er opbygget til at give blandt andre medar-
bejdere i produktionen et indblik i betydningen af kravene.

Kursusindhold

• Afgrænsning af Maskindirektivet.
• Hvad kræves og hvorfor?
• CE-mærkning.
• Maskinskilt.
• Overensstemmelseserklæring.
• Brugsanvisning.
• Teknisk dossier.
• Relevante normer og standarder.
• Principperne i risikovurdering.
• Praktisk eksempel med sikkerhedskomponenter.

Kurset er målrettet personer der arbejder med opbygning af maskiner samt el-udrust-
ning på maskiner. Andre med interesse for Maskindirektivet og CE-mærkning er også 
velkommen.

KURSUSDATO
7. maj

KURSUSSTED
Langsøhus, Silkeborg

KURSUSNUMMER
9000-18-19-01

UNDERVISER(E)
Egon Hansen, Arbejdsgiverne>>
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KURSUSDATO
20. februar

KURSUSSTED
Arbejdsgiverne, Odense

KURSUSNUMMER
9000-18-08-01

UNDERVISER(E)
Inge Kjær Thestrup,
Glaesel Akademi

At lave en risikovurdering er et omfattende arbejde, som kræver, at du sætter dig ind i, hvor-
dan dit produkt kan blive brugt og misbrugt. 

Risikovurdering skal ske ud fra et ”livscyklusperspektiv”, hvor du får alle arbejdssituationer 
identificeret. Derved får du et grundlag for at gennemtænke alle mulige og umulige situatio-
ner omkring dit produkt/udstyr eller maskiner. 

Kurset tager udgangspunkt i risikovurdering og risikonedsættelse efter standarderne DS/ISO 
12100:2011 og DS/ISO 14121-2:2012.

Kursusindhold

• CE-mærkning – hvad skal der til?
• Risikovurdering – ansvar og pligter.
• Direktiver, standarder og bekendtgørelser – hvordan hænger det sammen?
• Brainstorming og sammensætning af et risikovurderingsteam.
• Hvad er et ”livscyklusperspektiv”.
• Farer, farekilder og farlige situationer.
• Risikoevaluering og risikoreduktion.
• Teknisk dossier og erklæringer.
• Markedsovervågning.

Kurset er målrettet medarbejdere i produktionsvirksomheder, der arbejder med ind-
køb af maskiner, konstruktion af maskiner og udstyr og udarbejdelse af dokumentati-
on.

Risikovurdering og CE-mærkning

Nyhed

>>
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KURSUSDATO
12. juni

KURSUSSTED
Langsøhus, Silkeborg

KURSUSNUMMER
9000-18-24-01

UNDERVISER(E)
Lars Kaalby / Claus Andersen, 
Maskinsikkerhed

Mange virksomheder bruger en meget stor del af arbejdsmiljøbudgettet på lovpligtige efter-
syn. 

Meget kan man gøre selv og dermed spare penge. Er man i tvivl om sikkerheden, skal man 
ikke vente til det næste årlige eftersyn af kranen. Lær selv at udføre eftersyn på din(e) 
kran(er). Det giver større sikkerhed.

Kursusindhold

• Arbejdstilsynets krav og anmeldelsespligt for kraner og taljer vil blive gennemgået. 
• Regler og krav til prøvebelastning vil også blive gennemgået.
• Der laves en teoretisk gennemgang af de enkelte dele, der skal efterses på kranen, samt 

under hvilke betingelser de enkelte dele kan godkendes eller skal kasseres.
• Vi kommer også ind på løfteåg og bæremidler såsom rundsling.

Kurset afsluttes med en prøve, så deltagerne kan få et certifikat, der dokumenterer, at de er 
sagkyndige.

Kurset er målrettet ledere, selvstændige og ansatte i virksomheden.

Sagkyndig – lovpligtige eftersyn af fast-
monteret kran

KURSUSDATO
24. april

KURSUSSTED
Hotel Scandic, Ringsted

KURSUSNUMMER
9000-18-17-02

UNDERVISER(E)
Lars Kaalby / Claus Andersen, 
Maskinsikkerhed

>>
>>
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>> På dette kursus gives et teoretisk og praktisk indblik i de forskellige krav, der kan være i for-
bindelse med eftersyn samt udarbejdelse af dokumentation.

Du vil efter kurset kunne arbejde selvstændigt som sagkyndig på de tekniske hjælpemidler, 
der praktisk er gennemgået på kurset samt på øvrige hjælpemidler, som du har det fornødne 
kendskab til.

Kursusindhold

På kurset gives blandt andet en gennemgang af lovgivningen og reglerne på området samt, 
hvad det vil sige at være sagkyndig.

Der gives eksempler på mærkning af tekniske hjælpemidler i forbindelse med eftersyn, og du 
lærer at udarbejde egne kontrolskemaer. Derudover ser vi på, hvilke parametre der indgår i 
reoleftersyn.

På kurset vil du desuden få indblik i forskellige typer af tekniske hjælpemidler, som skal have 
eftersyn - eksempelvis:
• Stiger.
• Reoler.
• Elektrisk håndværktøj.
• Bukke.
• Bæremidler - f.eks. kæder og stropper.
• Rullestilladser.
• Løfteborde.

Praktiske øvelser

Der vil være en praktisk gennemgang af følgende tekniske hjælpemidler:
• Stiger.
• Elektrisk håndværktøj.
• Bæremidler - kæder og stropper.

Kurset veksler mellem oplæg fra Avidenz og dialog med kursisterne.

Fortsættes på side 15.

Sagkyndig – lovpligtige eftersyn af tekniske 
hjælpemidler
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KURSUSDATO
25. april

KURSUSSTED
Langsøhus, Silkeborg

KURSUSNUMMER
9000-18-17-03

UNDERVISER(E)
Jørgen Gadegaard, Avidenz

KURSUSDATO
11. januar

KURSUSSTED
Hotel Scandic, Ringsted

KURSUSNUMMER
9000-18-02-01

UNDERVISER(E)
Carsten Teinby, Avidenz

Deltagerforudsætning

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Dog er det nødvendigt, at du har en teknisk 
forståelse eller praktisk erfaring inden for området tekniske hjælpemidler eller maskiner.

Kurset er målrettet for eksempel det tekniske personale, som har til ansvar at vedlige-
holde de tekniske hjælpemidler, men mangler et overblik over krav og dokumentation 
for eftersyn. Dette kursus vil give dem kompetencer, så de selv vil kunne udføre dette.

>>
>>
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KURSUSDATO
27. februar

KURSUSSTED
Arbejdsgiverne, Odense

KURSUSNUMMER
9000-18-09-01

UNDERVISER(E)
Lars Kaalby / Claus Andersen, 
Maskinsikkerhed

Alle hejseredskaber skal efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1101 efterses én gang om året 
af en sagkyndig. 

I dette kursus tages der udgangspunkt i eftersyn af mobilkraner og det udstyr, der bruges til 
løft med mobilkraner. Kurset giver teoretisk indblik i, hvad der skal efterses, samt hvordan 
eftersynet planlægges.

Kursusindhold

• Krav og regler til eftersyn af lastbilkraner.
• Eftersyn af bæremidler.
• Eftersyn af løftetilbehør.
• Eftersyn af løfteåg.

Kurset afsluttes med prøve, og hvis prøves beståes udleveres et sagkyndigt ID-kort.

Kurset er målrettet brugere og servicefolk for kraner monteret på lastbiler.

Sagkyndig - lovpligtige eftersyn  
af lastbilkran

>>
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KURSUSDATO
21. juni

KURSUSSTED
Arbejdsgiverne, Odense

KURSUSNUMMER
9000-18-25-01

UNDERVISER(E)
Lars Kaalby / Claus Andersen, 
Maskinsikkerhed

Virksomheder skal efterse, om maskiner og andre hjælpemidler er i forsvarlig stand. Formålet 
er at finde de fejl, der ofte vil være på det pågældende hjælpemiddel/maskine. 

Efter kurset vil du kunne gennemføre lovpligtige eftersyn. Du kender lovgrundlaget og regler 
for eftersyn. Du ved, hvordan et kontrolskema skal opbygges, og hvilken dokumentation der 
skal udføres. 

Kursusindhold

På dette kursus gennemgår vi de typiske maskiner i virksomheden:
• Båndsav.
• Søjleboremaskine.
• Båndsliber.
• Koldsav.
• Drejebænk.
• Svejseanlæg.

Kurset afsluttes med prøve, og hvis prøven beståes udleveres et sagkyndigt ID-kort.

Kurset er målrettet ansatte, ledere og selvstændige.

Sagkyndig - lovpligtige eftersyn 
af maskiner i produktion

>>
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KURSUSDATO
30. januar

KURSUSSTED
Arbejdsgiverne, Odense

KURSUSNUMMER
9000-18-05-01

UNDERVISER(E)
Eva Nielsen og Maja Tvarnø, 
Avidenz

På kurset får du viden om risici fra forskellige kemiske produkter/processer. Hvad betyder de 
oplysninger, som findes i sikkerhedsdatabladet? Og hvilke forholdsregler kan der træffes?

Vi vil også berøre de kemiske produkter, som mange montører og håndværkere bruger uden 
for virksomhedens adresse, herunder hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med 
transporten på vej. Ligeledes vil vi berøre arbejde med asbest ved udvendig renovering og 
nedbrydning.

Mange vil i løbet af deres arbejdsliv opleve gener på kroppens muskler og led. Fokus på 
ergonomi og sikker adfærd i arbejdslivet kan nedsætte smerter, sygefravær og tabt arbejds-
fortjeneste. Dette er til fordel for både de ansatte og arbejdspladsen. På dette kursus gives et 
teoretisk og praktisk indblik i de udfordringer, som kan opstå i det ergonomiske arbejdsmiljø.

Kursusindhold

• Vurdering af farligheden af kemiske produkter.
• Information på etiketten, sikkerhedsdatabladet og arbejdspladsbrugsanvisningen (APB).
• Støvende arbejde med særligt fokus på asbest (OBS! Arbejde med asbest udendørs).
• Sikker håndtering af de typisk anvendte kemikalier, udsættelse for støv m.v. – herunder 

valg og brug af værnemidler.
• Transport af farligt gods til og fra arbejdet.
• Kroppens muskler og led, som belastes ved forskellige arbejdsstillinger og løft.
• Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen og planlægning af arbejdet.
• Vaner, kultur og sikker adfærd.
• God brug af tekniske hjælpemidler.

Kurset veksler mellem oplæg fra Avidenz og dialog med kursisterne. Kursisterne skal være 
indstillet på at deltage aktivt i praktiske øvelser på kurset.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.

Kurset er målrettet personer, som arbejder med/udsættes for kemiske produkter. Pro-
duktionsmedarbejdere og håndværkere eller personer, som har deres gang i produkti-
on, hvor der forekommer manuelt arbejde, løft og belastende arbejdsstillinger.

Sikker adfærd, ergonomi/løft, 
kemiske produkter

Nyhed

>>
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>>
>>

>> Lær Arbejdstilsynets krav til indretning af industrimaskiner at kende. Herunder eksempler på 
udbredte industrimaskiner og værkstedsmaskiner.

Reglerne gennemgås kort, samt hvor der kan hentes flere oplysninger, og hvor der ofte kan 
findes fejl og mangler.

Desuden gennemgås en metode til den lovpligtige ibrugtagningskontrol samt planlægning af 
lovpligtige eftersyn af maskiner.

Kursusindhold

• Kort gennemgang af Arbejdstilsynets regler for maskiner fra henholdsvis før og efter 1995, 
hvor Maskindirektivet trådte i kraft.

• Gennemgang af krav til både gamle, CE-mærkede, hjemmelavede, importerede, sammen- 
og/eller ombyggede maskiner, og hvor du kan finde vejledning.

• Kort gennemgang af krav til brugsanvisninger.
• Hvordan krav og ønsker til nye maskiner kan fastlægges, før I afgiver ordrer.
• Metode, inklusiv tjekskema, til den lovpligtige ibrugtagningskontrol til de lovpligtige efter-

syn af maskiner.

Kurset er målrettet medarbejdere i produktionsvirksomheder med ansvar for
indretning, ombygning, ændring og eventuelt indkøb af nye maskiner.

KURSUSDATO
16. maj

KURSUSSTED
Arbejdsgiverne, Odense

KURSUSNUMMER
9000-18-20-01

UNDERVISER(E)
Lars Kaalby / Claus Andersen, 
Maskinsikkerhed

Sikkerhedskrav til maskiner, nye og brugte

>>
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Praktiske oplysninger
Hvor kan jeg tilmelde mig?
Du tilmelder dig på www.aleu.dk/kalender eller ved at ringe på telefonnummer 2287 2126. 
Der er forskellige frister for tilmelding. Fristen vil fremgå på kursets indholdstekst.

Adgangsbetingelser
For at deltage i AL Efteruddannelses egne kurser skal du være ansat i en virksomhed, der er 
omfattet af overenskomsten vedrørende løn og arbejdsvilkår mellem Arbejdsgiverne, Dansk 
Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet og 3F (Industri- og vvs-overenskomsten) eller overens-
komsten for el-området indgået mellem Arbejdsgiverne og Dansk Metal.

Minimum 40% af deltagerne skal være lønmodtagere, for at kurserne gennemføres.

Industri- og vvs-overenskomsten
Du kan deltage i kurser og temadage under AL Efteruddannelse, hvis du er omfattet af oven-
stående overenskomster og:

• er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F, Dansk El-Forbund, TL eller 
HK

• er virksomhedsindehaver (Arbejdsgiverne) eller
• er medarbejdende ægtefælle (Arbejdsgiverne) eller
• har lederfunktioner i virksomheden (Arbejdsgiverne).

Overenskomst for el-området
Er du ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten for el-området mellem Ar-
bejdsgiverne og Dansk Metal, kan du deltage i kurser og temadage under AL Efteruddannelse, 
hvis du også:

• er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F, Dansk El-forbund, TL eller 
HK,

• er virksomhedsindehaver (Arbejdsgiverne) eller,
• er medarbejdende ægtefælle (Arbejdsgiverne) eller,
• har lederfunktioner i virksomheden (Arbejdsgiverne).

Deltagerbetaling
Kursusdeltagelse er gratis.

Varighed
Alle kurser/temadage starter klokken 8.30 og slutter klokken 15.30. Ved kurser over to dage, 
er andendagen fra klokken 8.00-15.00.

Befordring
Der udbetales kørselsgodtgørelse for én gang tur/retur-transport. Det betinges dog, at kurset 
er gennemført i fuldt omfang.
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Kost og logi
Der bliver på samtlige kurser sørget for forplejning til deltagerne. Overnatning er som regel 
muligt fra dagen før kursusstart. Ved kurser af mere end én dags varighed tilbydes normalt 
også overnatning. Der tilbydes ikke overnatning på temadage (kurser af én dags varighed).

Kursusgodtgørelse
Der udbetales kursusgodtgørelse efter kursusdeltagelsen. Medlemmer af Dansk Metal, Blik- 
og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund eller 3F skal for udbetaling indsende/aflevere 
kursusbevis hos det respektive forbund. Kursusdeltagere, der er tilmeldt som indehaver, 
medarbejdende ægtefælle eller deltagere, der har ledelsesmæssige funktioner i virksomhe-
den, skal indsende den udfyldte afregningsblanket til Arbejdsgiverne. Afregningsblanketten 
udleveres på selve kurset eller eftersendes inden for én uge.

Udeblivelse
AL Efteruddannelse forbeholder sig ret til at opkræve 1.500 kroner til delvis dækning af om-
kostninger ved en deltagers udeblivelse.
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AMU-Kurser til inspiration
AMU-kurser er fortrinsvis målrettet ufaglærte og faglærte. Deltagere på AMU-kurserne kan få 
VEU-godtgørelse, befordringstilskud og nedsat deltagerbetaling.

Kursusdeltagere med videregående uddannelser, for eksempel installatører, skal normalt 
selv betale kursusgebyrer på 4.000 til 5.000 kroner og kan ikke få VEU-godtgørelse eller befor-
dringstilskud.

AL Efteruddannelse har dog valgt at kompensere deltagere med en videregående uddannel-
se, så du kan deltage på AMU-kurser på samme betingelser som ufaglærte og faglærte.

Betingelser
For at modtage kompensation fra AL Efteruddannelse skal du have været tilmeldt et 
AMU-kursus, som findes i AL Efteruddannelses kursuskatalog, være medlem af Arbejdsgiver-
ne, Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund eller 3F og være ansat i en 
virksomhed, der er medlem af Arbejdsgiverne.

Du kan hente tilmeldingsblanketten til kompensation på vores hjemmeside, www.aleu.dk.

Tilmelding til AMU-kurser foregår via www.efteruddannelse.dk og ikke gennem AL Efterud-
dannelse.

• Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg AMU 44977
• Kontrol af fjernvarmeanlæg AMU 44976
• Solvarme AMU 47546
• Biobrændsel AMU 47547
• Varmepumper med naturlige kølemidler AMU 40036
• El-teknik i vvs-installationer AMU 42035
• Installation af solceller AMU 46522
• Personligt salg - kundens behov og løsninger AMU 46472
• Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj AMU 45141
• Materialelære, stål AMU 45118
• PLC, opsætning af PLC-regulator AMU 44015
• Teknisk Design 3D CAD AMU 46579
• Vejen som arbejdsplads AMU 47136
• Teleskoplæsser med gafler AMU 40073
• Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte AMU 40392
• Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater AMU 43996
• Anvendelse af faldsikringsudstyr AMU 44465
• Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsningstermisk AMU 44530
• Rulle- og bukkestillads AMU 45566
• Certifikat uddannelse C for kranførere AMU 40558
• Lastbilmonteret kran AMU 47478
• Gaffeltruck certifikat B AMU 47592
• Stuk-, muffe og elektrosvejsning AMU 43697
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• National svejsekoordinator
 •   Modul 1 - kvalitetsstyring af svejsearbejde, AMU 46981
 •   Modul 2 - faglig regning og matematik, AMU 47668, 47669
 •   Modul 3 - materialelære, stål, AMU 45118
 •   Modul 4 - svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde, AMU 46980
 •   Modul 5 - materialelære, rustfrit stål, AMU 45117
 •   Modul 6 - skæreprocesser og fugeformer, AMU 46979
 •   Modul 7 - materialelære, aluminium AMU 46483
 •   Modul 8 - kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination, AMU 46978

AL Efteruddannelse yder kompensation ved forhøjet kursusgebyr. 
Anvend skemaet ”Kompensation” på www.aleu.dk/betingelser/AMU-regler.

Kontakt
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte AL Efteruddannelse på 
telefon 2287 2126 eller mail info@aleu.dk.
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AL EFTERUDDANNELSE
Molestien 7
2450 København SV

Telefon: 2287 2126
E-mail: info@aleu.dk

www.aleu.dk


