
Industrioperatør

Trin 2 PRODUKTIVITET

”Et fælles initiativ”
Uddannelses- & 
VidensCenterchef
Henning Aaberg
79 20 11 20
haa@eucl.dk



www.eucl.dk

EUC Lillebælt Trin 2 Produktivitet

Det fælles initiativ:
• Industriens Uddannelser ”Udviklingsudvalg for tværgående industri” –

På vegne af organisationerne
• VidensCenter PROCESTEKNOLOGI ”EUC Lillebælt” - På vegne af skolerne

https://iop.dk/

https://iop.dk/
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EUC Lillebælt VidensCenter PROCESTEKNOLOGI

Læs mere på: 
 www.videnscenterportalen.dk/pt/

Skolerne:
 Værtsskole EUC Lillebælt

Henning Aaberg haa@eucl.dk

 Partnerskole Kold College
Gitte Bargholt giba@koldcollege.dk

Uddannelserne:
 Procesoperatør
 Mejerist
 Industrioperatør
 Lager
 Smed

http://www.videnscenterportalen.dk/pt/
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EUC Lillebælt
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EUC Lillebælt

 Produktionsjobbene bliver mindre manuelle og mere & mere overvågning og 
dokumentation samt også komplekse og digitaliseret…

 Produktionsteamene overtager løbede opgaver/funktioner fra ledere, stab, 
specialfunktioner mv…

 Produktionsmedarbejderne har de bedste praktiske forudsætninger for 
proaktivt at løse udfordringer i forbindelse med produktions gennemførelse og 
optimering, resurseudnytte, ”LEAN/Sikre virksomheds konkurrenceevne” mv… 

 Grøn omstilling & bæredygtighed – Kræver også ”Ildsjæle på gulvet” mv…

 De ”NYE” industrioperatør produktionsroller/-funktioner kræver mere teoretisk 
viden og flere færdigheder samt tilhørende selvtillid og ”pondus”…

 Henover tid og udover landet er der jo uddannet industrioperatører (Tidligere 
Industriarbejdere) med vidt forskellige kompetencer – En del af disse 
industrioperatører efterspørger at få deres kompetencer ført ”Up-To-Date”…

HVORFOR – Industrioperatør, Trin 2 PRODUKTIVITET?
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EUC Lillebælt

Talentudvikling med ny viden:

 Sikkerhed & arbejdsmiljø

 Teamwork (Varetage roller og funktioner) & selvledelse 

 LEAN baseret produktion ”Produktivitet”

 Grøn omstilling & bæredygtighed

 Kvalitet 

 Digitalisering ”Industri 4.0/5.0”

Proaktiv problem eliminerende – Overblik & analytisk – Kommunikator

Ønsker om tekniske kompetencer kan dækkes via procesoperatøruddannelsen mv.

Input/ønsker fra virksomhederne – ”Kort & godt”
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EUC Lillebælt Trin 2 Produktivitet – Uddannelsens rammer!

Trin 1 ”Industrioperatør” Trin 2 ”Produktivitet”
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Hovedforløb Industrioperatør – Trin 2 Produktivitet

• Uddannelsens varighed: 8 mdr.

• Uddannelsesspecifikkefag ”Bundne” 10 uger

• *Uddannelsesspecifikkefag ”Valgfri” 1 uge

* EUD & EUV3 (EUV1 & EUV2  0 uger)



www.eucl.dk

EUC Lillebælt

Eleven kan:

15. Arbejde miljø og energibevidst med arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder 
med fokus på reduktion af miljøbelastningen.

16. Udvikle og gennemføre aktiviteter for at fremme innovative processer i teams.

17. Planlægge og udvikle arbejdsmiljøledelse inden for et team gennem analyse og vurdering 
af områdets problemstillinger.

18. Udvikle og gennemføre aktiviteter inden for arbejdsmiljøkortlægning og risikovurdering.

19. Optimere logistik i produktionen gennem anvendelse af Supply Chain Management (SCM).

20. Kombinere TPM-værktøjer i vedligeholdelsesfunktionen til optimering af ressourcer.

21. Vurdere kvaliteten af forskellige kvalitetsstyringssystemer.

22. Vurdere forskellige produktionsmetoder ud fra et miljø- og energioptimerende perspektiv.

23. Etablere og fastholde god kommunikation mellem kolleger og med ledelsen.

24. Udvælge problemløsningsværktøjer fra forskellige produktionsstyringsfilosofier til 
forbedringsaktiviteter af produktionsmetoder.

25. Udvælge, indsamle og bearbejde data til brug for problemløsning i forbindelse med 
anvendelse af Six Sigma.

Er under ”Updatering”…

Trin 2 Produktivitet – Målpinde skoleuddannelse!
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EUC Lillebælt

Reparation og vedligehold 2
1. Eleven kan afprøve TPM-værktøjer inden for eget arbejdsområde med henblik på 

implementering i en vedligeholdelsesplan

Kvalitetskontrol og dokumentation 2
1. Eleven kan forklare egen afdelings kvalitetsstyringssystem og kan begrunde forslag til 

forbedringer

Lager og logistik 2 
1. Eleven kan forklare egen afdelings logistiksystem og kan med Supply Change Management 

(SCM)værktøjer begrunde forslag til forbedringer

Projekt og udviklingsarbejde 2 
1. Eleven kan anvende forskellige produktions- og effektiviseringsværktøjer til løsning af 

problemer i produktionen i samarbejde med operatører og andre faggrupper
2. Eleven kan udvikle og afprøve aktiviteter for at fremme innovative processer i eget team

Kommunikation og samarbejde 2
1. Eleven kan afholde tavlemøder i eget team for forskellige faggrupper

Sikkerhed og miljø 2
1. Eleven kan medvirke ved udvikling af APV-værktøjer inden for eget område

Trin 2 Produktivitet – Virksomhedsuddanelsen!
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EUC Lillebælt
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Tema for skoleperioderne:
• H4 – Kompetenceudvikling
• H5 – Digitalisering i industrien
• H6 – Innovative medarbejdere
• H7 – Fremtidens industri arbejdsplads m/Svendeprøve

Derudover:
• Valgfri uddannelsesspefikke fag EUD & EUV3  1 uge / EUV1 & EUV2 0 uger.
• Et ”UP-To-Date” AMU-modul for uddannede industrioperatører (LEAN, IT 

mv.) før start på uddannelsen, så de er på niveau med Trin 1’ere som 
forsætter direkte på Trin 2

Trin 2 Produktivitet – Uddannelsesforløb…

SVENDEBREV
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EUC Lillebælt

Svendeprøve Industrioperatør TRIN 2
• Skolen afholder svendeprøven som afslutning på den sidste skoleperiode.
• Svendeprøven er en mundlig prøve på 30 min incl. votering med 30 min forberedelse (Første del er 

med udgangspunkt i elevens projekt og anden del er en lodtrækningsopgave inden for 
uddannelsens mål som ikke er dækket af projektet).

• Der gives en delkarakter for hver af de to dele af den mundtlige prøve. Ved beregning af karakteren 
vægter de to delkarakter ligeligt, og hver del af den mundtlige prøve skal være bestået.

Projektet:
• Projektets problemformulering udarbejdes i elevens næstsidste skoleperiode og godkendes af både 

skole og praktikvirksomhed. Projektet skal omfatte praktikvirksomhedsresearch, problemanalyse og 
anbefalinger af problemløsningsaktiviteter inden for uddannelsens kompetencemål.

• Projektet udarbejdes inden for en varighed på 2 sammenhængende undervisningsuger i elevens 
sidste skoleperiode.

Tidsmæssige krav i forhold til det afsluttende projekt.
• I næstsidste skoleperiode skal eleven udarbejde en synopsis for svendeprøvens projekt.
• Synopsen skal udarbejdes i samarbejde med praktikvirksomheden.
• Synopsen skal godkendes og afleveres på skolen senest 14 dage efter afslutningen af næstsidste 

skoleperiode. 
• Igennem praktikperioden før sidste skoleperiode skal eleven indsamle viden om 

praktikvirksomhedens praksis, sådan eleven bliver i stand til at besvare synopsens problemstilling.
• I sidste skoleperiode udarbejdes en besvarelse med afsæt i synopsen samt praktikperiodens 

indsamling af viden. 
• Projektbesvarelse afleveres 10 dage før afholdelse af den mundtlige prøve til skolen.

Trin 2 Produktivitet – Svendeprøve!
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EUC Lillebælt Trin 2 Produktivitet – Planlagte uddannelsesforløb…
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EUC Lillebælt Trin 2 Produktivitet – Skolehjem

Der er 130 møblerede enkeltværelser med eget bad & toilet samt fladskærms TV med tilhørende TV-
kanaler – Derudover også trådet & trådløst internet. 

Skolehjemmet råder i centerbygningen over vagtrum/reception og flotte moderne møblerede 
opholdsrum, hvor der er plads til studieaktivitet, pool, storskærm o. lign.

Skolens kantine tilbereder alle måltiderne og de indtages i den tilstødende kantine.

Vi vil på Skolehjem Lillebælt være tæt på dagligdagen på EUC Lillebælt men også til lokalområdet. 
Vores opgave er at gøre skoleopholdet til et lærende og positivt ophold.

Elever/lærlinge som har 1¼ rejsetid incl. ventetid med offentlig transport 
er berettet til at bo på skolehjemmet. Det er gratis for elever/lærlinge som 
er forsørgere over for børn under 18 år ellers betaler AUB. 
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EUC Lillebælt Virksomhedsgodkendelse til ”Trin 2 Produktivitet”

Virksomhedsgodkendelsen kan tjekkes på: www.laerepladsen.dk

Virksomhedsgodkendelse:

Link: https://iu.dk/skoler-virksomheder/praktik/bliv-godkendt-som-laerested/

Rul ned på siden & klik på >>>Industrioperatør – Produktivitet<<<

http://www.laerepladsen.dk/
https://iu.dk/skoler-virksomheder/praktik/bliv-godkendt-som-laerested/
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EUC Lillebælt Tilskud/refusion til ”Trin 2 Produktivitet”

Ungdomslærling
• AUB - Lønrefusion 3. års elever 3.610 kr. pr. skoleuge
• AUB - Elevafgift for manglende elever og/eller bonus mv. ”Praktikplads-AUB”
• AUB - Befordringsrefusion, 80% af billigste rejse til skole ( Ved > 20 km pr. dag)
• 2022 COVID-19 ekstraordinær lønrefusion +2,75% på AUB i skoleperioderne

Voksenlærling ( Fyldt 25 år ved påbegyndelse af uddannelsen og ansat i virksomheden) 
• AUB - Lønrefusion på 5.360 kr. pr. skoleuge
• AUB - Elevafgift for manglende elever og/eller bonus mv. ”Praktikplads-AUB”
• AUB - Befordringsrefusion, 80 % af billigste rejse til skole ( Ved > 20 km pr. dag)
• *JobCenter - Praktiktilskud ”Ufaglært til faglært” på 30 kr./time i virksomheden 

i op til 2 år for ansatte mv. (Uddannet industrioperatør med svendebrev er ikke ufaglært)
*Særlige muligheder for voksne som er ledige før start på uddannelse (45 kr. i op til 4 år)

• Kompetencefonde – Undersøg mulighederne, eks. ikke på IKUF’s positivliste
• 2022 COVID-19 ekstraordinær lønrefusion +2,75% på AUB i skoleperioderne
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EUC Lillebælt Spørgsmål…
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EUC Lillebælt TAK - For jeres tid & deltagelse!

Industriens Uddannelser:

Jonas Steen Andersen
Uddannelseskonsulent
Telefon 33 77 91 53
Mobil 51 96 53 33
E-mail jsa@iu.dk

EUC Lillebælt:

Henning Aaberg
Uddannelses- & VidensCenterchef
Telefon 79 20 11 20
Mobil 20 75 91 90
E-mail haa@eucl.dk

Vi er klar til at hjælpe – Kontakt os…

mailto:jsa@iu.dk
mailto:haa@eucl.dk

