
 

Liste over undervisningsmaterialer til arbejdsmarkedsuddannelserne med tilskud 
fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
 
Hermed offentliggøres en oversigt over foreløbige titler på planlagte undervisningsmaterialer, som 

ministeriet har givet tilskud til på AMU-området i 2019 til 2021.  

 

Listen offentliggøres af ministeriet for at give alle forlag og udgivere de samme muligheder for at 

anvende materialerne kommercielt, som efteruddannelsesudvalgenes egne forlag.  

Listen giver bl.a. private forlag mulighed for at tage højde for og anvende kommende faglige 

undervisningsmaterialer i planlægning og udformning af egne udgivelser.  

 

På listen er nævnes de faglige jobområder, som undervisningsmaterialerne skal anvendes indenfor. 

Materialerne vil, når de er færdigudviklede, være frit tilgængelige på www.materialeplatform.dk eller ved 

henvendelse til udvalgene. 

 

For yderligere information om materialeudviklingen, kan udvalgene kontaktes på de mailadresser, der er 

angivet på listen.  

 

2019-2021 

Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser  

If@industriensuddannelser.dk 

Operatøropgaver i el-forsyning (3 stk.) 

Spåntagende metalindustri (1 stk.) 

Fremstilling af produkter i plast 

Montage af industriprodukter (3 stk.) 

Produktion af medicinalprodukter (2 stk.) 

Produktion og teknik i procesindustrien (2 stk.) 

Arbejdets organisering ved produktion i industrien (4 stk.) 

Metalindustriens Uddannelsesudvalg 

Mi@industriensuddannelser.dk 

Flytekniske område (2 stk.) 

Guld - og sølvsmedeområdet (3 stk.) 

Maskin- og værktøjsområdet (3 stk.) 

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 

Hakl@uddannelsesnaevnet.dk 

Ledelse (11 stk.) 



 

Detailhandel (6 stk.) 

Administration (minimum 3 stk.) 

Handel og logistik (7 stk.) 

Praktisk kirketjeneste (3 stk.) 

Derudover forventes der enkelte undervisningsmaterialer inden for følgende jobområder:  

IKT-administration 

Administrative funktioner i HR 

Turist og rejse 

Viden- og forretningsservice 

Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 

Sus@sus-udd.dk 

Rengøringsservice (3 stk.) 

Ejendomsservice (1 stk.)  

Vagtservice (3 stk.) 

Industriel vask og efterbehandling af tekstiler (1 stk.) 

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri 

Bai@ebai.dk 

Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier (1 stk.) 

Asfaltbelægninger (2 stk.)  

Bygge og anlægsopgaver i lettere materialer (2 stk.)  

Anvendelse af entreprenørmateriel (6 stk.)  

Anlægsarbejder (3 stk.)  

Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring (2 stk.)  

Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer (4 stk.)  

Boringer på land og jordbundsundersøgelser (3 stk.)  

Stilladsmontage (3 stk.)      

Planlægning, styring og samarbejde i bygge og anlæg (2 stk.)  

Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi 

Evu@evu.dk 

Vvs-installationer og vedvarende energiløsninger (4 stk.) 

Bygningers elinstallationer (2 stk.) 

Varmepumper og køleautomatik (2 stk.) 

Skorstensfejerarbejde (1 stk.)  



 

Træets Efteruddannelser 

Post@snedkerudd.dk (Att. Træets Efteruddannelsesudvalg) 

Møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv. (minimum 2 stk.)  

Derudover forventes der undervisningsmaterialer inden for følgende jobområde: 

Tilskæring af betræk til siddemøbler  

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 

Info@judd.dk 

Drift af gartneri, havecenter og planteskole (1 stk.) 

Skov- og naturforvaltning og naturformidling (2 stk.)  

Pasning af dyr (1 stk.)  

Landbrugsproduktion (3 stk.)  

Produktion og pakning af mejeriprodukter (1 stk.)  

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg (2 stk.)  

Transporterhvervets Uddannelser 

Tur@tur.dk 

Personbefordring med bybus og rutebil (Minimum 1 stk.)  

Personbefordring med mindre køretøjer (2 stk.)  

Derudover forventes der undervisningsmaterialer inden for følgende jobområder: 

Vejgodstransport  

Lager, terminal- og logistik  

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet 

Epos-amu@sevu.dk 

Pædagogisk arbejde med børn og unge (7 stk.) 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i det kommunale regi (4 stk.)  

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap  (3 stk.) 

Det audiologiske og neurofysiologiske område (2 stk.) 

Efteruddannelsesudvalg for svejsning og fyringsteknik 

Efs@iu.dk 

Støberi og metalgenindvindingsindustri (1 stk.)  

 


