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Uddannelsen
Lageruddannelsen giver en grundlæggende viden om transport, opbevaring og videre fordeling af varer.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får eleven undervisning i fag som køreuddannelse, 
lagerøkonomi, kundebetjening og edb-lagerstyring, samt fag som dansk, naturfag og samfundsfag.
Eleven kan både afslutte uddannelsen som lagermedhjælper eller lageroperatør med speciale på EUC Syd. 

Som lagermedhjælper lærer eleven bl.a. at modtage, registrere og udlevere varer. Eleven får kendskab 
til EDB systemer og tager certifikat til gaffeltruck samt B-kørerkort.

På lageroperatør er der to specialemuligheder: Lager og transport samt lager og logistik. Eleven lærer 
om økonomistyring på lageret, hensigtsmæssig placering, transport teknologier, kontroloptællinger og 
meget mere.

Lagermedhjælper 2 år

GF 1 GF 2 H1 H2 H3

Lageroperatør med speciale 3 år og 6 måneder

GF 1 GF 2 H1 H2 H3 H4 H5

Hovedforløb og inspiration til opgaver

Grundforløb
Grundforløb 1. Mekanik og logistik (GF1) Varighed
Arbejdsplanlægning og samarbejde - Erhvervsintroduktion - Faglig dokumentation - Faglig kommu-
nikation - Innovation - Metodelære - Praktikpladssøgning- Samfund og sundhed - Arbejdspladskultur 
- Dansk - Engelsk - Samfundsfag - Opstart og introduktion - Fagretningens tema “Det kørende lager” 

20 uger

Grundforløb 2. Lager og transport (GF2) Varighed
Informationsteknologi - Naturfag - Dansk - Elementær brandbekæmpelse  - Færdselsrelateret  
førstehjælp - Førstehjælp - Gaffeltruckførercertifikat - Opbygning af Lager - Sikkerhedsregler - IT 
- Naturfag - Miljø - Kundeservice - Arbejdsredskaber - Varekendskab - Optælling og registrering af 
varer - Opbygning af varenumre og locations numre - Emballage - Manøvrering af lastbil kat.c

Valgfag
Anhugning, Lastbil og Lager

20 uger

I virksomheden
Virksomhedens grundlæggende funktioner 

Hovedforløb 1.
På skolen Varighed
Samfundsfag - Enhedslaster - Praktisk lager - Kørekort B - Samfundsfag - Intro til EDB lagerstyring - 
Ergonomi  6 uger

Praktikkens kompetencemål
Vareekspedition - Vareplukning - Varemodtagelse - Emballering - Forsendelse - Kørsel med gaffeltruck - Kørsel 
med selvkørende gaffelstabler -  Kørsel med varevogn under 3,5 tons 

Hovedforløb 2.
På skolen Varighed
Samfundsfag - Sundhed - EDB lagerstyring - Papirgang på lager - Kundebetjening lager - Ergonomi - 
Oplagring og forsendelse af farligt gods - Fremmedsprog  5 uger
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Praktikkens kompetencemål
Lastsikring - EDB lagerstyring - Stregkodehåndtering og registrering - Kundebetjening - Oplagring og forsendel-
se af farligt gods 

Hovedforløb 3.
På skolen Varighed
Lagerøkonomi - Logistik og samarbejde - EDB lagerstyring 2 - Lagerøkonomi - Fremmedsprog -  
Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed 6 uger

Afslutning af lagermedarbejderuddannelsen efter 3. hovedforløb

Valg af specialefag

Praktikkens kompetencemål
Administrativt arbejde - EDB lagerstyring - Stregkodehåndtering og registrering - Kundebetjening - Kvalitetssty-
ring - Logistiksystemer - Planlægning og arbejdstilrettelæggelse

Hovedforløb 4. Speciale
På skolen Varighed
Speciale lager & transport
Iværksætteri og innovation - Køreuddannelse –kat. C - Grundlæggende kvalifikationsuddannelse 
Eller
Speciale lager & logistik
Logistikstyring og organisation - Iværksætteri og innovation - Lastsikring - Organisationsformer - 
Virksomhedskultur - Logistik

 10,9 uger

9,6 uger

Praktikkens kompetencemål
Administrativt arbejde - Kontakt til internationale kunder og leverandører - Kvalitetsstyring - Logistiksystemer - 
Planlægning og arbejdstilrettelæggelse - Indkøb

Hovedforløb 5. Valgfri speciale
På skolen Varighed
Virksomhedens værdigrundlag (Lean, 5 S modellen) - Miljøbevisthed og styring - Team kommunika-
tion på arbejdspladsen - Kvalitetsstyring - 3. parts logistik 4 uger

Praktikkens kompetencemål
Administrativt arbejde - Kontakt til internationale kunder og leverandører - Kvalitetsstyring - Logistiksystemer - 
Planlægning og arbejdstilrettelæggelse

Hovedforløb 6. Svendeprøve
Svendeprøve
Internationale forhold - Studietur 
Teoretisk og praktisk prøve inkl. udarbejdelse af rapport

Vi er opmærksomme på, at det varierer fra virksomhed til virksomhed, hvornår der er mulighed for at 
lave de forskellige opgaver for at opfylde virksomhedens kompetencemål.

Mulighed for videreuddannelse til lagerdisponent
Alle, der har svendebreve inden for lagerområdet kan starte på uddannelsen. Uddannelsen er tilret-
telagt til voksne, der kender branchen rigtigt godt, og som gerne vil arbejde med ledelse eller dispo-
nering. Skoleuddannelsen er projektorienteret med en underviser, der mest fungerer som konsulent. 
Der skal læses en del på egen hånd. Derudover vil der indgå virksomhedsbesøg og oplægsholdere fra 
branchen i undervisningen samt være mulighed for at afprøve værktøjer og redskaber til fx flådestyring 
og lagerstyring.
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EUC Syd - din samarbejdspartner
-Vi står klar med råd og vejledning ...

Konsulenterne

Finn Brakhage Jacobsen
Tlf. +45 5131 5574 

e-mail:
fbj@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Få råd og vejledning
Kontakt vores uddannelses- konsulenter. De står klar med råd og  vejledning og kan sammen  med jer sammensætte et godt praktik- eller uddannelsesforløb. 

Vores uddannelseskonsulenter sidder klar til at hjælpe den enkelte virksomhed med alt fra  
godkendelse som praktiksted og lærlingeordninger over uddannelsesplanlægning og afdækning af 
medarbejdernes kompetenceniveau og -behov til udvikling af skræddersyede uddannelsestilbud til 
den enkelte virksomhed.
Uddannelseskonsulenterne holder sig ajour på området og kan svare eller finde svar på alle jeres 
spørgsmål.

Uddannelseskonsulenterne er det naturlige bindeled mellem jeres virksomhed og skolen. 

Har I ønsker om et informationsmøde 
i jeres virksomhed? Eller har I spørgsmål vedr.  
fx elever, godkendelse af virksomhed, lærekontrak-
ten og hvordan den udfyldes, aktuelle muligheder  
for tilskud og lønrefusion under skoleophold, efter-
uddannelseskurser, kompetenceafklaringer - eller 
noget helt femte?
Ring eller send en mail.

Jannie Krøyer 
Jakobsen

Tlf. 5131 5511
e-mail:

jja@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Toni B.  
Lynge

Tlf. 5131 4823
e-mail:

tbl@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Hans-Christian 
Carstensen

Tlf. 5131 4893
e-mail:

hcc@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg 
Tlf. 7412 4242
www.eucsyd.dk

03.2022

Tom Hartvig 
Nielsen

Tlf. 5131 4767
e-mail:

thn@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent


