VEU – Voksen- og Efteruddannelse

Kort om
KURSER
2020

Emneoversigt
•

IT-KURSER

•

LEVNEDSMIDDEL KURSER

•

TRANSPORTUDDANNELSE

•

BYGGE & ANLÆG

•

TVÆRFAGLIG UDDANNELSE

•

METAL

Campus Bornholm udbyder et bredt udvalg af
arbejdsmarkedskurser og virksomhedstilpassede
kurser. I denne udgivelse har du en oversigt over
kortere kursusforløb, som kører i nærmeste
fremtid.
Finder du ikke det kursus, du søger, er du altid
velkommen til at kontakte os og høre mere om
dine muligheder.
Kursussekretær
Susanne Pedersen
3065 0228
spe@campusbornholm.dk

Konsulent
Ea Holten Pedersen
2327 1842
ea@campusbornholm.dk

Chefkonsulent
Henrik Juul-Pedersen
6012 1814
hjp@campusbornholm.dk

IT på brugerniveau

2020

Vil du gerne opkvalificeres
inden for IT-området?
Har du brug for at få optimeret dine evner, kan du her få et IT-kursus i alt fra
regneark, e-mails, tekstbehandlingsprogrammer til brug af computerens styresystemer.
Deltagelsen kræver ingen særlige forudsætninger, men du skal være motiveret
for at deltage i undervisningen.
Kurserne foregår med praktiske opgaver og øvelser på et grundlæggende
niveau i forhold til formålet og jobrelaterede behov.
Du vil efter deltagelse på kurset modtage kompetencebeviser (AMU beviser) på
dine IT-kompetencer, som kan anvendes til anskaffelse af PC kørekortet ®
45565 Brug af pc på arbejdspladsen (3 dage)
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster (2 dage)
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2 dage)
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage)
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug (1 dag)
Hvert kursusmodul afsluttes med prøve.

Dato og Deltagergebyr
28. september til 9. oktober 2020
26. oktober til 6. november 2020
Kr. 186,- pr. dag. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs
målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 727,- pr. dag). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for
2019, ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk
Undervisningen foregår på Campus Bornholm, 3700 Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Udvidet IT-kursus

2020

Har du styr på det grundlæggende, men
mangler rutine og føler der stadig er huller?
Underviseren præsenterer stofområderne og så arbejdes der selvstændigt
videre i eget tempo med praktiske opgaver.
Der kræves it-færdigheder til næsten alle job i dag. Vi skal i kursusforløbet
arbejde med:
47215
47293
46491
44371
47216
44346

Opstillinger og layout i tekst
E-mail til jobbrug
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Jobrelateret brug af styresystemer på PC
Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
Design og automatisering af regneark

Deltagelsen kræver forudsætninger svarende ”grundlæggende IT”.
Du vil efter deltagelse på kurset modtage kompetencebeviser (AMU beviser)
på dine IT-kompetencer, som kan anvendes til anskaffelse af PC kørekortet ®
Hvert kursusmodul afsluttes med prøve.

Dato og Deltagergebyr
30. november til 11. december 2020
Kr. 186,- pr. dag. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs
målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse
betales fuld kursuspris (kr. 727,- pr. dag). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i
takster for 2019, ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk
Undervisningen foregår på Campus Bornholm, 3700 Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Smagen i centrum

2020

Smag og velsmag
45874 Smagen i centrum

Deltageren kan på baggrund af grundlæggende viden om de fem
grundsmage blive bevidst om egen smagssans.
Deltageren kan anvende en praktisk metode til at foretage tilsmagning
samt anvende viden om grundsmage i relation til brugernes behov og
forventninger.
Deltageren kan inddrage viden om grundsmage og tilsmagning i forhold til
sammensætning og tilberedning af små og store måltider.

Dato og Deltagergebyr
19. oktober til 20 oktober 2020
Kr. 252,- . Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer
i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 1.437,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

fødevarehygiejne og egenkontrol

2020

Du kan trygt spise op,
når vi har lavet maden
47481 Fødevarehygiejne og egenkontrol
Deltagerne kan efterleve gældende lovgivning vedrørende fremstilling,
opbevaring og salg af fødevarer samt personlig hygiejne og produktionshygiejne. Deltagerne har opdateret deres viden om mikroorganismers rolle
ved tilvirkning, opbevaring og salg af fødevarer. Deltagerne kan anvende de
overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg,
herunder branchekoder, og ved hvilke områder egenkontrol skal omfatte.
Endvidere kender deltagerne principperne i risikoanalyse, kan udpege kritiske
punkter, fastlægge systematiske overvågningsprocedurer og løse problemer,
hvis overvågningen afslører uregelmæssigheder. Deltagerne kan vurdere mulige fødevarefarer i egen virksomhed og udarbejde overvågningsprocedurer til
egen virksomhed med udgangspunkt i relevante branchekoder.

Dato og Deltagergebyr
21. oktober til 23. oktober 2020
Kr. 378,- . Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer
i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 1982,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Bagning og surdej

2020

Sundt og
nærende brød
48805 Bagning med surdej i køkkener
Deltageren kan fremstille og passe forskellige former for surdej på baggrund
af grundlæggende viden om surdej.
Deltageren kan anvende surdej til at bage brød, madbrød og boller ud fra
indsigt i bageteknik og ingrediensernes funktionelle egenskaber.
Deltageren kan kvalitetsvurdere surdej og bedømme brød, madbrød og
boller bagt med surdej med henblik på at udvikle smagen og tilgodese
brugergruppernes ønsker og behov.

Dato og Deltagergebyr
26. oktober til 27. oktober 2020
Kr. 252,- . Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer
i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 1.437,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Barista -, kaffe- og theoplevelser

2020

Varme drikke
- fra ende til anden!
48866 Barista -, kaffe og theoplevelser

Du kan fremstille kaffe, te, kakao ved hjælp af traditionelle og moderne
metoder.
Du kan vejlede gæster i deres valg af varme drikke ud fra produktets
egenskaber.
Du kan kvalitetsbedømme forskellige kaffe-, te- og kakaotyper ud fra
deres oprindelse og forarbejdning samt konventionelle og økologiske
dyrkningsmetoder.
Du kan betjene, rengøre og vedligeholde udstyr, som bruges til at fremstille
varme drikke.

Dato og Deltagergebyr
28. oktober til 29 oktober 2020
Kursuspris: 252,- . Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i
AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 1.437,-). Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Håndtering af konflikter og klager FRA GÆSTEN

2020

Afværge
nedtrappe
forebygge
48869 Håndtering af konflikter og klager fra gæsten
Efter kurses kan du:
Benytte viden om konflikters faser til at forebygge konfliktsituationer og skabe
gode gæsterelationer.
Fremtræde konfliktdæmpende i forbindelse med beruselse eller negativ adfærd
hos gæsten.
Ved modtagelse og håndtering af gæsteklager anvende hensigtsmæssig
kommunikation, der er i overensstemmelse med virksomhedens værdigrundlag,
serviceniveau og værtskab.
Anvende rammeaftalen og købeloven ved håndtering af klager i relation til
rettigheder ved salg af serviceydelser.
Fortage forskellige typer klagebehandling samt foretage tiltag til forbedringer og
optimering af arbejdsprocesser.

Dato og Deltagergebyr
Kurset udbydes i split over 2 fredage:
30. oktober og 6. november 2020
Kr. 252,- . Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer
i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse
betales fuld kursuspris (kr. 1.437,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som
skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Internationalisering af mad

2020

Verdensmad
4426-2 internationalisering af mad - 4 Dage

Deltageren kan, på baggrund af viden om og forståelse af det globaliserede
samfund, samarbejde og servicere på en multikulturel arbejdsplads.
Deltageren kan ved anvendelse af råvarer fra andre dele af verden fremstille
sund og velsmagende mad under hensyntagen til de aktuelle kundegruppers
kulturelle baggrund.

Dato og Deltagergebyr
2. november til 3 november 2020 med fokus på Mexikansk mad
9. november til 10 november 2020 med fokus på Persisk mad
Kr. 504,- . Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer
i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 2.874,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

ernæringsrigtige retter

2020

Ernæringsrigtig kost
48819 Ernæringsrigtige retter

Efter kurset kan du:
Omsætte sundhedsmyndighedernes anbefalinger i fremstillingen af
ernæringsrigtige retter.
Anvende viden om næringsstoffernes funktion i kroppen i planlægning af
sundere mad.
Fremstille retter og specialkost, så råvarernes næringsindhold i videst muligt
omfang bevares.
Anvende viden om sæsonens råvarer og næringsstoffernes forandring ved
tilberedning og opbevaring af maden. - Vurdere næringsdeklarationer for
enkeltretter og menuer.

Dato og Deltagergebyr
4. november til 5. november 2020
Kr. 252,- Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales
fuld kursuspris (kr. 1.437). Kurset er ikke omfattet af positivlisten for 6-ugers
jobrettet uddannelse.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte Jobcenter for godkendelse/deltagelse.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

valg af vine til menu og gæster

2020

48282 Valg af vine til menu og gæster
Kurset giver kompetencer og gode værktøjer til at skabe spændende vinvalg
med fokus på pris, sæson, tema og stil. Deltageren vil få kompetencer i at fastsætte interessante kombinationer imellem mad og vine, hvor at den kulturelle
oplevelsesværdi ved vinvalget bliver vægtet på niveau med det sensoriske.

Dato og Deltagergebyr
Kurset udbydes i split over 2 onsdage:
11. november og 18. november 2020
Kr. 252,- Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer
i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 1.437,-). Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

M

MAD TIL VEGETARER og VEganere

2020

Inspiration
			Præsentation
						
Sensorik
48781 Mad til vegetarer og veganere
Du lærer at planlægge og fremstille mad til vegetarer og veganere ud fra viden
om vegetariske kostformer, som følger anbefalingen for normalkost.
Du kan tilberede frugt og grøntsager til både varme og kolde retter samt endvidere anrette og præsentere retter, som giver en sensorisk oplevelse.

Målgruppe
Kurset henvender sig til personer med nogen erfaring inden for
madproduktion
Dato for kurset
12. november til13. november 2020 - 2 dages varighed
Kr. 252,- Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales
fuld kursuspris (kr. 1.437). Kurset er ikke omfattet af positivlisten for 6-ugers
jobrettet uddannelse.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte Jobcenter for godkendelse/deltagelse.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Molekylær gastronomi

2020

Sous vide
48843 Molekylær gastronomi
Du kan ud fra viden om principperne bag molekylær gastronomi arbejde
med traditionelle råvarers form, konsistens og karakter ved tilberedning samt
arbejde med smag, duft og udseende i den gastronomiske proces og udvikle
forfine madoplevelsen for gæster.

Dato og Deltagergebyr
16. november til 17. november 2020
Kr. 252,-. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales
fuld kursuspris (kr. 1.437). Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse er
fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

service og værtskab

2020

Få glade og tilfreds gæster!
47693 Service og værtskab på hotel og restaurant
Deltageren kan anvende imødekommende gæstebetjening og indfri gæstens
ønsker og forventninger ud fra virksomhedens muligheder.
Deltageren kan i samarbejde med andre medarbejder udøve værtsskab i
relation til virksomhedens koncept, værdier og kultur, så gæsten får en positiv
helhedsoplevelse.

Dato og Deltagergebyr
19. november til 20. november 2020
Kr. 252,-. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs
målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 1.437). Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228 spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

TELESKOPLÆSSER - CERTIFIKAT

2020

Anvender du teleskoplæsser
med gafler og mandskabskurv?
48671 TELESKOPLÆSSER - CERTIFIKAT, 5 DAGE

TILMELDING OG INFORMATION

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere) i
henhold til gældende regler. Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige
forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af byrder
på gafler, til kranarbejde u. 8 tm, til personløft eller til løft af containere i terminalområder. Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende
teleskoplæssertyper med gafler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable
gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere indrettet
som personløfter. De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal opnå efter endt
uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om
arbejdsmiljøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3.

Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via
efteruddannelse.dk

Kurset afsluttes med skriftlig prøve og praktisk prøve.

KURSUSDATOER

Ledige skal kontakte skolen for at rekvirere en
tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og
arbejdsløshedskassen. Kursusforløbet er omfattet af
positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse (STAR).
For mere information kontakt
Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

UNDERVISNINGSSTED
Campus Bornholm, Ved Lunden 3, Rønne

14. september til 18. september 2020
16. november til 20. november 2020
14. december til 18. december 2020
DELTAGERBETALING
Kursusgebyr		
kr. 590,Tillægsbetaling *)		
kr. 700,Deltagerbetaling i alt
kr. 1.290,Deltagerbetalingen er gældende for kursister i AMU’s målgruppe.
For kursister med mellemlang el. videregående uddannelse
betales fuld kursuspris og tillægsbetaling (kr. 4.534,-).
Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for
betaling efter gældende regler.
Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs
målgruppe.
*) Tillægsbetaling anvendes til leje af materiel
Priser er oplyst i takster for 2019, ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler.

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

GAFFELTRUCK, CERTIFIKATKURSUS B

2020

Hent og bring
forsvarligt
47592 Du kan efter uddannelsen føre og betjene gaffeltrucks og -stablere
under overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser. Optage og afsætte
gods i varierende højder i reoler og blokstabler, transportere gods i reolgange,
snævre rum, på ramper og pladser samt stuve gods på lastbil og i container.
Du kan foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. Du vil aktivt kunne arbejde med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks.
Kurset afsluttes med skriftlig og praktisk prøve.

DATO OG DELTAGERGEBYR
24. august til 1. september 2020
28. september til 6. oktober 2020
26. oktober til 3. november 2020
Kr. 826,- . Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales
fuld kursuspris (kr. 5.462,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er
fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for 2019,
ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

TILMELDING OG INFORMATION
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

UNDERVISNINGSSTED
Campus Bornholm, Ved Lunden 3, 3700 Rønne
Ved Lunden 3, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

MOBILE KRANER >8-30 TM_MED INTEGRERET
KRANBASIS

2020

48644 Grundlæggende uddannelse i betjening kranopgaver med mobile
kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis, og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017
bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2

TILMELDING OG INFORMATION

Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile
kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.

Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere
en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og
arbejdsløshedskassen.

Specielle adgangskrav: Skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være
helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt
kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.
Kurset afsluttes med skriftlig og praktisk prøve.

DATO OG DELTAGERGEBYR

Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via
efteruddannelse.dk

For mere information kontakt:
Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

UNDERVISNINGSSTED
Campus Bornholm
Ved Lunden 3, Rønne

2. marts til 13. marts 2020
29. juni til 10. juli 2020 (garantikursus)
Kr. 1.580. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales
fuld kursuspris (kr. 8.754,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er
fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for 2019,
ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Mobile kraner >30 tm

48646 Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en
løfteevne over 30 ton/tonsmeter. Krancertifikatuddannelse. Deltageren kan
udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en
løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af
29/11/2017 bilag 1, punkt 2.3
Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af lastbilmonterede kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder
de specielle adgangskrav.
Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten
ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse
med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage)
eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage), eller certifikat
47478 Lastbilmontereret Kran D 8-25 tm. eller certifikat 47479 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm.

2020

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via
efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere
en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og
arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt:
Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm
Ved Lunden 3, Rønne

Kurset afsluttes med skriftlig og praktisk prøve.

Dato og Deltagergebyr
2. november til 13. november 2020
Kr. 1.580. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales
fuld kursuspris (kr. 8.754,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er
fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for 2018,
ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

EU-efteruddannelse for godschauffører

2020

Kører du gods?
Efteruddannelsen er sammensat af følgende:

Tilmelding og information

48600 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del 2 dage

Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via
efteruddannelse.dk

48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør 2 dage
45870 Sundhed for erhvervschauffører 1 dag
Du skal deltage alle 5 dage for at opnå bevis
Efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse
førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.

Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere
en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen
og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt:
Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Dato og Deltagergebyr

Campus Bornholm, Ved Lunden 3, Rønne

7. september til 11. september 2020
19. oktober til 23. oktober 2020
31. november til 4. december 2020
Kr.1.132 ,-. Der ydes VEU-godtgørelse for personer i AMUs målgruppe.
For personer med mellemlang og videregående uddannelse
betales fuld kursuspris (kr. 5.462,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i
takster for 2019, ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

ADR Repetition

2020

ADR Recertificering
Grundkursus + Klasse 1
Grundkursus + Tank + Klasse 1
Flere kursuskoder – se campusbornholm.dk
Du kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i
emballager og tanke – med undtagelse af gods hørende til klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens
retningslinjer.
Der skal bruges personlig nem-id for at kunne genemføre eksamen.

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via
www.efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af
skolen og arbejdsløshedskassen.

Dato og Deltagergebyr

For mere information kontakt

5. oktober til 7. oktober 2020
Kursusgebyr			
Tillægsbetaling *)		
+
Deltagerbetaling i alt
=

Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

kr. 620,kr. 400,kr. 1020,-

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

Deltagerbetalingen er gældende for kursister i AMU’s målgruppe.
For kursister med mellemlang el. videregående uddannelse betales fuld kursuspris og tillægsbetaling (kr. 5008,-).
Priser er oplyst i takster for 2019.
Der ydes VEU-godtgørelse for personer i AMUs målgruppe.
*) Tillægsbetaling anvendes ekstern undervisere
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

systemstilladser – opstilling mv.

2020

Sikkerhed helt i top
44004 Efter kurset kan du opstille, ændre og nedtage ramme-, søjle-, og
rullestillads i henhold til kravet om særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bilag 11.
Du kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er velegnet, og
er opstillet forsvarligt i relation til typen af det arbejde, der forventes udført
fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen
og opstillingsvejledningen. Du kan sikre sig selv og de øvrige opstillere jf.
bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37 “Sikring mod nedstyrtning
og gennemstyrtning”, og har kendskab til lovgrundlaget på området, herunder
ansvarsfordeligen i forhold til relevante aktører, samt at sikkerheden ved stilladsmontage løbende tilpasses den tekniske og sociale udvikling i samfundet.
Kurset afsluttes med en prøve.

Dato og Deltagergebyr
26. oktober til 12. november 2020
Kr. 3.860 ,- Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse, betales
fuld kursuspris (kr. 13.357,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for
2019, ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

rulle- og bukkestillads, opstilling mv.

2020

Er sikkerheden
også dit ansvar?
45566 Du kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for pågældende stilladsopstilling samt gældende
lovgrundlag, så stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der
bagefter skal anvende stilladset. Du kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs.
hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren,
leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.
Du kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det
udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til
fastgørelse mv. Du har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet
er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader.
Kurset afsluttes med prøve.

Dato og Deltagergebyr
26. november 2020
Kr. 124,-. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales
fuld kursuspris (kr. 940,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er
fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for 2019,
ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, 3700 Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Arbejdsmiljø og sikkerhed §17

2020

Bliv sikker
på sikkerheden
Svejsning og termisk skæring
44530 Formålet med kurset er, kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltn. ved svejsning og termisk skæring (plasma,
laser og flamme), ATs bek. nr. 1795 af 18.12.15 om for- anstaltn. til forebyg.
af kræftrisikoen v. arbejde med stoffer og materialer. Du har teoretisk viden
om arbejdsmiljøforhold, regler og krav der har betydning ved svejsning, termisk skæring og slibning i tilknytning hertil, på områderne:

Tilmelding og information

1. Luftforurening v. svejsning, termisk skæring og slibning

For mere information kontakt:

2. Sundhedsrisici ved luftforurening
3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse

Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

4. Optisk stråling

Undervisningssted

5. Pers. værnemidler

Campus Bornholm, Rønne

Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via
efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af
skolen og arbejdsløshedskassen.

6. Elsik- kerhed
7. Særlige arbejdspladsforanst.
Kurset afsluttes med prøve.

Dato og Deltagergebyr
1. september 2020
3, november 2020
Kr. 124,-. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales
fuld kursuspris (kr. 790,-). Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse er
fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for 2019,
ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

			

svejseværksted – begynder eller øvede

2020

Hold liv i flammen
Åbent svejseværksted – begynder eller øvede
Flere Kursuskoder - se campusbornholm.dk
Kurset henvender sig til dig, der vil lære at svejse, og til dig, der allerede er god til at
svejse, og gerne vil lære mere.
Svejseværksted med mulighed for adgangsbevis:
De nævnte adgangskurser giver direkte mulighed for at deltage på andre kurser, så du
kan opnå andre beviser.
Lysbuesvejsning - 44154 adgang, TIG-svejsning - 44451 adgang, MAG-svejsning 44676 adgang, GAS-svejsning - 44724 adgang
Få certifikat på det du kan ! Åbent svejseværksted – inkl. certificering

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk. Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen
og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt Uddannelsessekretær
Susanne Pedersen tlf. 3065 0228.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk
Alle kursusmodulerne afsluttes med en prøve.

Adgangskravet er svendebrev som smed eller lign. eller 1 års erfaring med svejsning.
Svejsepas og/eller svejsecertifikat kan erhverves eller fornys på det åbne værksted.
Certificeringen sker på grundlag af praktiske og teoretiske prøver.
Alle skolecertifikater skal fornyes efter 3 år.
Proces 111: Lysbuesvejsning med beklædt elektrode, Proces 131: MIG-svejsning af
aluminium, Proces 135: MAG-svejsning med massiv tråd, Proces 136: MAG-svejsning
med pulverfyldt tråd/aktiv gas, Proces 141: TIG-svejsning, Proces 311: Gassvejsning
med oxygen og acetylen
Svejsekurserne dækker tre niveauer: kantsømme, stumpsømme i plade samt stumpsømme i rør.
Fagtekniske spørgsmål og certifikater:
Kontakt faglærer Claus F. Jensen, tlf. 6012 1837
Datoer og Deltagergebyr
31. august til 2. oktober 2020
2. november til 4. december 2020
Kr. 118,- pr. dag. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe.
For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (Kr.
968,- pr. dag). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter
gældende regler. Dog skal du påregne udgifter til svejepas og eller svejsecertifikater. Priser er
oplyst i takster for 2019, ændringer kan forekomme.

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

svejseværksted – recertificering øvede

2020

Hold liv i flammen
Åbent svejseværksted – recertificering
Flere Kursuskoder - se campusbornholm.dk
Hvis du er i besiddelse af et svejsepas, skal du huske, at det skal fornys, inden
det udløber. Meld dig til et af nedenstående værksteder.

Dato og Deltagergebyr
5 dage:
31. august til 4 september 2020
21. september til 2. oktober 2020
2. november til 6. november 2020
23. november til 4. december 2020
Kr. 118,- pr. dag. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs
målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse
betales fuld kursuspris (kr. 968,- pr. dag. Ledige med ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i
takster for 2019.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk
Fagtekniske spørgsmål: Kontakt faglærer Claus Funch Jensen tlf. 6012 1837.

Undervisningssted
Campus Bornholm, Minervavej 1, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Robotbetjening for operatører

2020

Styr på din robot
48905 Robotbetjening for operatører
Efter kurset kan deltageren assistere ved betjening af et robotanlæg ud fra
viden omkring gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg i produktionen. Har deltageren viden om industrirobotters opbygning, funktioner,
bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion og kan
anvende denne viden til at assistere ved betjeningsopgaver på robotanlæg
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Robotbetjening for operatører afsluttes med både en praktisk og skriftelig
prøve.

Dato og Deltagergebyr
24. august til 28. august 2020
Kr. 630 ,- Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse, betales
fuld kursuspris ( kr. 4.850,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er
fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Brandforanstaltninger/Varmt arbejde

2020

Kend dine
forholdsregler
Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj
45141 Du kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der
skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som
kan foranledige brand på arbejdsstedet.
Du kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via
efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af
skolen og arbejdsløshedskassen.

Du kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under
arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske
regler som gælder ved arbejdes afslutning.

For mere information kontakt:

Du kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Undervisningssted

Kurset afsluttes med prøve.

Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Campus Bornholm, Rønne

Dato og Deltagergebyr
21. september 2020
23. november 2020
Kr. 224,- inkl. certifikat. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer
i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 1.133,60,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i
takster for 2019, ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

brandforanstaltninger/varmt arbejde

2020

Undgå
brandulykker
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
45140 Du kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der
skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af tagdækningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme,
som kan foranledige brand på arbejdsstedet.
Du kan udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt.
Du kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under
arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske
regler som gælder ved arbejdes afslutning.
Du kan foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde.
Kurset afsluttes med prøve.

Dato og Deltagergebyr
24. september 2020
25. november 2020
Kr. 224,- inkl. certifikat. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer
i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 1134,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i
takster for 2019, ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Arbejde på eller nær spænding - introduktion

2020

Er dit job
spændingsfyldt?
48080 - Arbejde på eller nær spænding - introduktion
Deltageren lærer at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter i arbejde under
spænding, samt hvor regler og retningslinjer kan findes.
Yderligere læres der om førstehjælp ved el-ulykker.
Kurset retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende
kompetencer, der i deres job har brug for at arbejde på installationer under
spænding.

DATO OG DELTAGERGEBYR
24. november 2020, Kl. 8.00 - 12.00.
Kursuspris 63 kr.
For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld
kursuspris (577,03 kr.).
Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

TILMELDING OG INFORMATION
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Kurset er ikke omfattet af positivlisten for 6-ugers jobrettet uddannelse.
Ledige kursister skal kontakte jobcentret for godkendelse/deltagelse.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

UNDERVISNINGSSTED
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

vejen som arbejdsplads

2020

Bliv sikker på
sikkerheden
47136 Formålet med uddannelsen er, at du kan udføre en korrekt afmærkning af typiske vejarbejder samt forstå de trafiksikkerhedsmæssige aspekter,
der har betydning for såvel trafikanternes som din egen sikkerhed.
Kurset henvender sig til personer, der har arbejde eller skal arbejde på vejen.
Udover de generelle adgangsbetingelser, der er gældende for deltagere i
Arbejdsmarkedsuddannelserne, er der ingen specielle adgangskrav.

Dato og Deltagerbetaling
19. august til 20. august 2020
5. oktober til 6. oktober 2020
Kr. 448,Deltagergebyr på kr. 248,- og tillæg på kr. 200,- for ekstern underviser.
Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For
personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr.
1.315). Priser er oplyst i takster for 2019.
Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk.

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

El - introduktion for reparatører 1, el - lære

2020

Møder du modstand
og spænding på jobbet?
49399 -El-introduktion for reparatører 1, el-lære
På uddannelsen lærer du at foretage beregninger på elektriske DC kredsløb
samt udføre målinger af strøm, spænding og modstand med et multimeter.
Du lærer noget om magnetiske og hvordan det anvendes i elektromekaniske
komponenter som et relæ.
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere
og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker
beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal
kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske kredsløb
og styringer.

DATO OG DELTAGERGEBYR
12. oktober til 16. oktober 2020,
Kursuspris: 630,- . Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i
AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 3.700,-). Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

TILMELDING OG INFORMATION
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

UNDERVISNINGSSTED
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

EPOXY OG ISOCYANATER, personlig sikkerhed

2020

DIN SIKKERHED,
når du arbejder med
epoxy og isocyanater
47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Før kurset skal du have eller søge et arbejde, som bringer dig i
kontakt med epoxy eller isocyanater og være fyldt 18 år, med mindre du har
en lærekontrakt. Du skal være sikker på, at du ikke lider af allergi eller overfølsomhed over for epoxy eller isocyanater, af astma, kronisk lungelidelse eller
kraftig håndsved (hyperhidros manuum).
Efter kurset kan du udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds og
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser
jf.AT bek. nr. 1793 af 18. december 2015, bilag 3 afsnit 7.
Kurset afsluttes med prøve.

DATO OG DELTAGERGEBYR
30. november til 1. december 2020
Kr. 252,-. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer
i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 1.848,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i
takster for 2019, ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

TILMELDING OG INFORMATION
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk.
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

UNDERVISNINGSSTED
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Sprængteknik

2020

Skal forhindringerne
sprænges væk?
45401 Efter kurset kan du udføre beregninger til sprængninger og foretage
metodevalg ud fra kendskab til sprængstoffers og tændmidlers egenskaber
og karakteristika. Du kan tilrettelægge og gennemføre en sprængning, så arbejdet foretages efter gældende sikkerhedsregler, samt foretage korrekt valg
af udstyr til en opgave, herunder vibrationsmåling.
Du kan foretage instruktion af et sprængningshold, samt selvstændigt forestå
ledelsen af sprængninger ud fra gældende sikkerhedsmæssige kriterier.
Kurset afsluttes med prøver.

Dato og Deltagergebyr
26. oktober til 6. november 2020
Kr. 3.040,- inkl. materialeudgifter. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion)
for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 8.117,- inkl. materialer). Priser er
oplyst i takster for 2019, ændringer kan forekomme.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal have bevilget kurset igennem deres lokale Jobcenter.
Kurset er ikke omfattet af 6 ugers jobrettet.
For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne.

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Svømmebadsteknik - Første del

Efterår 2020

Kursus i
Svømmebadsteknik
Kurset henvender sig til personer som har ansvar for drift, kontrol og vedligehold
af svømmebassiner. Formål med kurset er at uddanne deltagerne i at foretage
pasning og vedligeholdelse af svømmeanlæg i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse og Arbejdstilsynets regler og således, at der sikres en god
bassinvandskvalitet og en høj hygiejnisk standard.
Ved deltagelse på kursus får du:
• viden om vandbehandling
• indsigt i gældende miljøregler
• færdigheder i at kontrollere vandkvaliteten

DATO OG TIDSPUNKT
Kurset afholdes den 5. oktober til 9. oktober 2020
Alle dag fra kl. 08:00 - 15:30

UNDERVISNINGSSTED
Campus Bornholm, MInervavej 1, 3700 Rønne

UNDERVISER
Undervisningen varetages af Teknologisk Institut

DELTAGERANTAL OG PRIS
Der skal minimum være 10 deltagere for at kurset gennemføres.
Der er maksimalt plads til 18 deltagere på kurset.
Deltagerpris for 5 dages kursus kr. 14.000,- ekskl. moms.
Der kan tilkøbes fuld forplejning for 800 kr. ekskl. moms pr. deltager for alle
kursusdage.

TILMELDING OG INFORMATION
Tilmelding skal ske til uddannelsessekretær Susanne Pedersen
tlf. 30650228, mail: spe@cabh.dk
For mere information om kurset kontakt chefkonsulent Henrik Juul-Pedersen
tlf. 60121814, hjp@cabh.dk

AFBUD
Tilmelding er bindende og der ydes kun refusion for deltagerprisen, såfremt det er
muligt for skolen at afsætte pladsen til anden side.

KURSUSBEVIS
Der udleveres kursusbevis til deltagere, som har gennemført kurset

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

2020

3 dages uddannelse
om arbejdsmiljø
LOVPLIGTIG ARBEJDSMILJØUDDANNELSE §9
En uddannelse for dig som:
• har en virksomhed med minimum 10 ansatte
• er forpligtet til at have en sikkerhedsorganisation i virksomheden
• skal have uddannede sikkerhedsrepræsentanter
Datoer
14. september til 16. september 2020
16. november til 18. november 2020
Deltagergebyr
Kr. 4.375,- inkl. forplejning. Prisen er inkl. moms
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk
Tilmelding
For tilmelding eller mere information kontakt
Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf. 3065 0228,
spe@campusbornholm.dk
Undervisningssted
Campus Bornholm, Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

2020

40382 Efter kurset kan deltageren vejlede virksomhedens ledelse, personaleansvarlige og/eller virksomhedens miljøansvarlige, i anvendelsen af procedurer og værktøjer, der kan være med til at forebygge stress på arbejdspladsen.
Det kan eksempelvis være instruktion af ledere og medarbejdere i aflæsning
af signaler på stress, gennemførelse af trivselsundersøgelser og vurdering af
jobbeskrivelser. Deltageren kan bidrage til udarbejdelsen af en stresspolitik.
Kurset afsluttes med prøve.
Særlige adgangskrav til kurset:
Du har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Dato og Deltagergebyr
Varighed 2 dage:
24.november og 1. december 2020
Deltagergebyr: kr. 252,- Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer
i AMUs målgruppe.
For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld
kursuspris (kr. 1.194,-).
Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter
gældende regler.
Afbud efter gældende regler – se: campusbornholm.dk

Tilmelding og information
Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk
Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket,
som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen.
For mere information kontakt kursussekretær Susanne Pedersen,
tlf. 3065 0228, spe@campusbornholm.dk

Undervisningssted
Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne

– fremtiden starter her
Minervavej 1 · Tlf. 5695 9700 · campusbornholm.dk

