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Industrioperatøruddannelsen
Kære Praktikvirksomhed

Denne folder kan hjælpe dig som praktikvirksomhed med at løse uddannel-
sesopgaven. 

Folderen tegner de overordnede linjer - de nærmere detaljer skal laves 
sammen med skolen i forbindelse med uddannelsesaftalen og -planen. 

Uddannelsen til Industrioperatør tager typisk 1½ år og er sammensat af 
en skoledel og en praktikdel. Eleven skal lære og udfordres begge steder. 
Formålet med at veksle mellem virksomhed og skole på Industrioperatørud-
dannelsen er, at skolen giver bredden og metoderne, mens praktikvirksom-
heden giver specialiseringen og konkretiseringen.

Denne folder beskriver, hvad eleven skal lære gennem hele praktiktiden. 
Hvad der skal læres i de enkelte praktikperioder skal aftales mellem elev og 
skole og kan skrives i uddannelsesaftalen.

Skulle der dukke spørgsmål op, kan skolen eller Industriens Fællesudvalg 
kontaktes for råd og vejledning.

God uddannelseslyst.

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen

Industriens Fællesudvalg
www.industriensuddannelser.dk



Praktikmål
Manuelle og automatiserede operatørfunktioner på virksomhedens 
anlæg

• at opstarte og nedlukke anlæg
• at optimere produktionen og overvåge 
• at rapportere og overdrage
• at opstille og omstille til virksomhedens produktion
• at kunne sikre produktets kvalitet efter virksomhedens standarder

Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse
• at lave forebyggende vedligehold
• at identificere og lokalisere driftsfejl
• at udbedre mindre driftsfejl
• at vide hvem der skal tilkaldes ved fejl eleven ikke selv kan udbedre

Lager og logistik
• at bruge virksomhedens transport- og logistiksystem optimalt

Energi og miljøforhold
• at håndtere virksomhedens råvarer
• at håndtere virksomhedens produktionsaffald
• at arbejde miljø- og energibevidst på virksomheden

Produktionsopgaver
• at deltage i virksomhedens produktionsplanlægning 
• kendskab til virksomhedens produktionskæder
• at indgå fornuftigt i produktionskæden på eget initiativ

Branchekendskab
• virksomhedens brancheforhold
• virksomhedens konkurrenceforhold
• forretningsforståelse inden for virksomheden
• virksomhedens udviklingsmuligheder

Praktikopgaver
Gennem praktiktiden skal eleven lave tre praktikrapporter. Rapporterne skal 
laves på virksomheden og de skal være tilgængelige for censorerne ved 
svendeprøven.



Praktikmål for trin 2-elever
For elever på industrioperatøruddannelsen trin 2, produktivitet, skal eleven 
desuden lære:
 

• opsamling og strukturering af idéer
• afprøve innovative idéer
• logistikoptimering
• at bruge bl.a. Supply Chain Management
• optimering med Lean værktøjer
• at optimere virksomhedens processer
• at optimere virksomhedens kvalitetsstyring
• arbejdsmiljø
• at bruge virksomhedens APV i arbejdet med arbejdsmiljø på virksom-

heden

Praktikopgaver
Industrioperatørelever på trin 2, produktivitet, skal skrive en ekstra prak-
tikrapport foruden eksamensprojektet.



Gode råd
Lad elevens opgaver veksle mellem 

• noget eleven kan, men hvor eleven skal opnå større rutine
• noget eleven ikke kan, men som eleven skal lære
• noget som udvikler eleven til selvstændighed og til at tage ansvar

Lad eleven indgå i arbejdet i forskellige afdelinger på virksomheden
• det giver samarbejdsrelationer med flere forskellige faggrupper
• øger elevens forståelse af hele produktionen
• skaber grundlaget for en forretnings- og brancheforståelse

Hav en god kontakt med skolen
• besøg gerne eleven på skolen 
• inviter skolen på besøg i praktikperioderne

Lad eleven arbejde sammen med flere forskellige faggrupper

Den gode praktikplads
”Den gode praktikplads” kan læses og bestilles på Undervisningsministeriets 
hjemmeside: http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Er-
hvervsuddannelser/2010/Den-gode-praktikplads

Kurser
Læs om kurser og tilmeld dig på www.amukurs.dk

”Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge”, 
kursusnr. 45 917, 1 dags varighed

”Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling”,
kursusnr. 40 503, 2 dages varighed



Hvis du ønsker at vide mere
Du er altid velkommen til at kontakte Industriens Uddannelser.

Industriens Uddannelser

Vesterbrogade 6 D, 4. sal

DK-1780 København V

+45 33 77 91 11 

info@industriensuddannelser.dk

www.industriensuddannelser.dk
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