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Forord

I slutningen af året fyldes vores postkasser af kataloger fra boghandlerne i lokalområdet.
På alle de blanke sider kan vi læse om årets bestsellere, de nyeste biografier, de hotteste
selvhjælpsbøger og anden faglitteratur, der kan gøre os klogere på alt fra Slaget ved
Dybbøl til danske ynglefugle. Når man bladrer sådan et katalog igennem, er det tydeligt,
at bøger er med til at ”fodre vores hjerne”.
I MUF-kataloget forsøger vi ikke at sælge dig bøger, men vi præsenterer dig for noget
andet, som kan være med til at ”fodre din hjerne”, nemlig en lang række spændende
kurser. Kataloget er til dig, der er videbegærlig: dig der gerne vil skaffe dig ny eller større
viden og flere kundskaber.
I vores katalog har vi også både bestsellere, der går som varmt brød, og tilbud til et noget
smallere publikum. Vi har kurser, der bidrager til selvindsigt og personlig udvikling. Vi har
kurser, der bogstavelig talt øger dit ordforråd. Sidst, men ikke mindst, har vi selvfølgelig
også kurser, der styrker din viden og kundskaber inden for faglige emner som robotter,
LEAN, IT og meget mere.
Vi ønsker dig god ”læselyst” på de næste sider.

Med venlig hilsen
Mejeribrugets UddannelsesUdvalg

Det er gratis at deltage i alle de kurser, som du finder i dette katalog – både for dig,
der er ansat i henhold til Fællesoverenskomsten, og dit arbejdssted. Alle udgifter, som
er forbundet med deltagelse i kurserne, afholdes af Mejeribrugets Uddannelsesfond.
Virksomhederne indbetaler årligt 1.560 kr. til fonden pr. medarbejder, som er omfattet
af Fællesoverenskomsten.
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Grundlæggende IT og Office-pakken
Grundlæggende IT kørekort (5 dage)

Målgruppe: Kurset henvender sig til dig, der ønsker en større IT forståelse og træning af
dine grundlæggende IT færdigheder inden for de gængse IT-værktøjer for at være bedre
klædt på til den digitale fremtid.
Indhold: På kurset arbejder vi bl.a. med mail og kalenderfunktionerne i Outlook, tekstbehandling i Word, talbehandling i Excel og præsentationer i Powerpoint. Du får på den
måde en god træning og erfaring i brugen af flere gængse IT værktøjer, som du garanteret både har brug for privat og på arbejde. Du får et bredt kendskab til programmernes
brugerflader og mange anvendelsesmuligheder. Vi kan selvfølgelig heller ikke komme
uden om at arbejde med smartphones og tablets i løbet af kurset.
Undervisningsform: På kurset veksler vi mellem tavleundervisning og individuelle opgaver ved computeren, tilrettelagt efter dit niveau. Idéudveksling, sparring, tips og tricks
bliver der også plads til.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 44371, 47217, 40749)

Grundlæggende Excel-regneark (3 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der gerne vil lære at bruge regneark på den rigtige måde fra
starten.
Indhold: Du lærer at oprette og formatere et regneark, så det bliver overskueligt og
præsentabelt. Du lærer at redigere i et eksisterende regneark, udforme diagrammer og
anvende simple formler. Du lærer også om genveje og får mange nyttige tips og tricks.
Undervisningsform: Undervisningen veksler mellem tavleundervisning, selvstændig
træning ved computeren og udveksling af ideer og viden på holdet. Har du f.eks. allerede
lister, udtræk eller stamdata, du ønsker at arbejde med i et regneark, så medbring dem
gerne på en USB stik, så får du mulighed for sparring med underviseren.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 47218, 40750)

Udvidet Excel-regneark (3 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der gerne vil lære at bruge regneark på en hurtigere og
smartere måde. Du har allerede kendskab til Excel og har tidligere deltaget på kurset
Grundlæggende Excel eller har kompetencer svarende hertil.
Indhold: På dette kursus kommer du til at arbejde mere i dybden med regneark. Der
arbejdes bl.a. med betinget formatering, import af tekst- og databasefiler, beskyttelser,
målsøgninger, pivottabeller og meget mere.
Undervisningsform: Undervisningen veksler mellem tavleundervisning, selvstændige
opgaver ved computeren og udveksling af ideer og viden på holdet. Du må gerne medbringe egne regneark på en USB stik.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 44346, 40754)
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IT – produktionssystemer
Bliv klar til at anvende produktionsdata (3 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der har interesse i opsamling og anvendelse af produktionsdata i en digitaliseret produktion, herunder SPC, OEE og FTT.
Indhold: Du kommer til at arbejde med opsamling og kvalitetsvurdering af data. Derudover lærer du om aflæsning og indlæsning af produktionsdata, og med udgangspunkt i
SPC diagrammer (Statistisk Proces Kontrol) og normalfordelingskurver vil fokus være på,
hvornår du skal reagere på produktionsdata. Du kommer også til at arbejde med formidling af opsamlet og bearbejdet data. Vi kommer også omkring OEE (Overall Equipment
Effectiveness) og FTT (First Time Through).
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Fredericia.
Kurset er et AMU-kursus (AMU nr. 48562)

Introduktion til SAP (2 dage)

Målgruppe: Kurset henvender sig til dig, der ønsker at få en helt overordnet forståelse
for, hvad SAP er. Dit kendskab til SAP er sandsynligvis ret begrænset, men du har behov
for at få en bedre forståelse for, hvilken rolle SAP spiller i virksomheden, herunder hvordan SAP anvendes i afdelinger på tværs af virksomheden.
Indhold: På kurset skal du og de andre deltagere samarbejde om driften af en fiktiv
virksomhed, der anvender SAP Standard. I skal i samarbejde gennemføre et logistisk
gennemløb, som bl.a. omfatter: salgsprognose, indkøb og lagerføring af råvarer, produktion af færdigvarer, registrering af salg og levering til kunden. Du vil opnå et helhedssyn på
SAP, og bagefter kan du arbejde mere effektivt i systemet.
Undervisningsform: Kurset afvikles som en workshop, hvor alle kan være med. Vi veksler mellem tavleundervisning og praktiske øvelser ved computeren.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er et AMU kursus (AMU nr. 49033)

SAP Indkøb, lager og produktion (5 dage)

Målgruppe: Kurset henvender sig til dig, der ønsker at blive bedre til at anvende SAP
inden for indkøb, lager og produktion i et standard SAP 6.0. Du arbejder sandsynligvis
allerede i SAP i dag, men hvis din erfaring med SAP er begrænset, er du også velkommen
på kurset.
Indhold: Vi arbejder med oprettelse af indkøbsdata, anskaffelse af varer, modtagelse,
lagerføring, udlevering til produktion og færdigmelding. Du lærer om stamdata, oprettelse af styklister, produktionsplanlægning og gennemførelse af procesproduktion. Emner
som ressourcer, master recepter, behov og kapacitetsplanlægning, procesordre og
styring, styklister og produktionsinformation er også en del af undervisningen.
Undervisningsform: Kurset veksler mellem tavleundervisning og øvelser i SAP 6.0
ved computerne. Vi inddrager cases, og der vil være plads til sparring og ideudveksling
undervejs.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er et AMU kursus (AMU nr. 44759)
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Kim Mosskov Andersen
næstformand i Samarbejdsrådet,
Arla Foods

Da MUF-kurserne blev lukket ned igennem
tre måneder i foråret 2020 pga. Corona, var
jeg lidt i tvivl, om de kom op at køre igen i
2020. Min tvivl blev dog gjort til skamme,
for langt hovedparten af mine kolleger i
Arla havde savnet MUF-kurserne og stod
parate til at tage på kursus igen.
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Sprog
Grundlæggende engelsk (5 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der har lyst til at lære mere engelsk på et grundlæggende
niveau. Kurset forudsætter, at du har fulgt engelskundervisning tidligere i folkeskolen
eller lign.
Indhold: Du kommer til at arbejde med engelsk, som du både kan bruge i din fritid og på
arbejdet. Hovedvægten i undervisningen ligger på det mundtlige engelsk. Du øver dig fx
i at føre en samtale, udvider dit ordforråd mv. I løbet af kurset vil vi dog også læse korte
tekster, og du vil blive undervist i relevant grammatik. Der vil også være enkelte små
skriftlige opgaver.
Undervisningsform: Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at lære sprog, og vi kommer til at grine meget – vel at mærke med hinanden og ikke af hinanden. Der er plads til,
at alle bliver hørt i det tempo, de er klar til det. Undervisningen bliver meget varieret, vi
inddrager cases fra hverdagen, små film, spil og meget mere.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er et AMU-kursus (AMU nr. 44979)

Grundlæggende engelsk niveau 2 (5 dage)

Målgruppe: Kurset er til dig, der har lyst til at lære endnu mere engelsk på et grundlæggende niveau. Du har allerede kendskab til engelsk og har formentlig tidligere deltaget
på kurset Grundlæggende engelsk.
Indhold: Du kommer til at arbejde med sproget, så du både kan bruge det i din fritid og
på arbejdet. Hovedvægten i undervisningen ligger stadig på det mundtlige engelsk, men
du kommer også til at arbejde med nyttig ”hverdags” grammatik og en mere korrekt
udtale.
Undervisningsform: Der vil være stor fokus på at føre en samtale og øge dit ordforråd
mv. I løbet af kurset vil du dog også læse korte tekster og øve dig i at oversætte. Der vil
være enkelte små skriftlige opgaver.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er et AMU-kursus (AMU nr. 44979)

Mejerifagligt engelsk (5 dage)

Målgruppe: Kurset er til dig, der ønsker at styrke dine kompetencer i ”mejerifagligt
engelsk”, fx fordi du gerne vil være bedre til forstå faglige tekster og til at kommunikere
om faglige emner med kolleger og samarbejdspartnere på engelsk. Det anbefales, at du
før dette kursus har deltaget i MUF-kurserne Grundlæggende engelsk eller Grundlæggende engelsk 2 – eller har tilsvarende kompetencer.
Indhold: Du kommer til at arbejde med forståelsen af engelske manualer, instruktioner
og procedurer, og du vil bl.a. få indblik i den terminologi, der relaterer sig til fødevaresikkerhed, LEAN, arbejdsprocesser, mejeriets indretning og udstyr, mejeriprodukter mv.
Undervisningsform: Kurset er tilrettelagt med en blanding af teori og praktiske mundtlige opgaver både individuelt og i grupper. Vi tager udgangspunkt i eksisterende tilgængelige og opdaterede materialer fra branchen ex. Tetra Pak Dairy Processing Handbook.
Derudover vil vi anvende digitale medier fx podcasts og invitere engelsktalende gæstelærere ind i undervisningen.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Odense.
Kurset er et AMU-kursus (AMU nr. 44978)
10

Find aktuelle kursustilbud her:
www.mejeriuddannelse.dk
Mejeribrugets Uddannelsesfond · Kursuskatalog 2021/22 11

Personlig udvikling
Professionel konflikthåndtering (3 dage)

Målgruppe: Kurset henvender sig til dig, der ønsker at gå i dybden med situationsbestemt og professionel konflikthåndtering. Kurset er en overbygning på kurset Kommunikation og Konflikthåndtering.
Indhold: På kurset har vi fokus på praktisk træning af realistiske scenarier fra hverdagen,
hvor vi går i dybden med konflikthåndtering i arbejdsrelationer. Du lærer at takle problematiske situationer og vende dem til positive udfordringer hos dig selv og dine kollegaer.
Vi kigger på de tværfaglige miljøer og optimering af rummeligheden mellem faggrupper.
Alt i alt så lærer du at få en professionel og konstruktiv tilgang til konflikter i hverdagen.
Undervisningsform: Vi arbejder i dybden med professionel konflikthåndtering via dialog, erfaringsudveksling og praktisk træning.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er et AMU-kursus (AMU nr. 44853)

Kommunikation og konflikthåndtering (3 dage)

Målgruppe: Kurset henvender sig til dig, der gerne vil skabe et godt arbejdsklima for dig
selv og dine kolleger. Du vil gerne udvikle dig selv og din måde at kommunikere på bl.a.
med henblik på at opnå en større gensidig forståelse på arbejdspladsen.
Indhold: Vi arbejder bl.a. med forståelse af din egen og andres kommunikation og
adfærd og kropssprogets betydning. Du kommer også til at stifte bekendtskab med en
række nyttige grundteorier, som bl.a. belyser, hvornår konflikter opstår, hvordan og hvorfor. Vi har også fokus på, hvordan du og dine kolleger kan bruge hverdagens konflikter
konstruktivt.
Undervisningsform: På kurset varieres mellem undervisning, praktiske øvelser og meget mere. Dialogen er i højsædet, og vi inddrager deltagernes egne erfaringer.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 44853)

Samarbejde og kollegaservice (2 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der gerne vil fremme det gode samarbejde og være en
aktiv del af dit team.
Indhold: Vi sætter fokus på, hvordan man kan være en god kollega, og hvordan man ved
at ”servicere” sine kolleger kan sikre, at alle lykkes med deres opgaver. Der bliver arbejdet
med sprogbrug, adfærd og hvordan kommunikationen kan matches for derigennem at
skabe en god dialog med forskellige typer af kolleger.
Undervisningsform: Undervisningen vil være meget varieret. Du får viden om samarbejde og opnår gennem teori og praktiske øvelser endnu bedre forudsætninger for at være
en del af et godt og velfungerende team.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er sammensat af flere AMU kurser (AMU nr. 45983)
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Sidemandsoplæring (2 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der gerne vil være endnu bedre til at lære fra dig, fx. når du
får nye kolleger.
Indhold: Vi sætter fokus på kommunikation og oplæringsmetoder og –værktøjer, som
er nyttige, når du skal oplære andre. Du vil også lære, hvilken betydning dine kollegers
kompetencer og indlæringsstil har for oplæringssituationen, og du vil kunne anvende
denne viden i jeres samarbejde.
Undervisningsform: Undervisningen vil foregå som en kombination af inspiration og
korte indlæg fra underviseren, dialog, gruppearbejde og praktiske øvelser.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er et AMU-kursus (AMU nr. 40373)

Personlig planlægning (2 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der har hovedet fyldt med vigtige opgaver og ting, du ikke
må glemme. Du bliver ofte afbrudt i det, du er i gang med i hverdagen, og nye opgaver
lander ustandselig hos dig. Du har formentlig brug for at blive bedre til at planlægge din
tid både på arbejde og i fritiden, så du kan slippe af med den dårlige samvittighed og
bekymringen for, om du har glemt noget.
Indhold: På kurset får du inspiration og værktøjer til, hvordan du kan blive mere effektiv
gennem bedre planlægning og problemløsning.
Undervisningsform: I undervisningen arbejdes der med praktiske øvelser, og de to kursusdage afvikles med ca. 1 uges mellemrum, så du har god mulighed for at afprøve, hvad
der virker for dig og få sparring fra underviseren og de andre kursister.
Kurset er et AMU-kursus (AMU nr. 45986)

Styrk din personlige gennemslagskraft (3 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der ønsker at styrke din personlige gennemslagskraft, fx på
møder, i projektarbejde eller når du skal give en præsentation. Du vil gerne have, at der
bliver lyttet til dig og undgå at føle ubehag eller nervøsitet, når du tager ordet.
Indhold: Personlig gennemslagskraft er ikke nødvendigvis medfødt, det er noget, du kan
træne og udvikle, og det er netop, hvad vi gør på dette kursus.
Undervisningsform: Vi stiller skarpt på, hvordan du får formidlet dit budskab. På kurset
kommer vi også omkring opbygning af korte og forståelige præsentationer.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Vejle.
Kurset er et AMU-kursus (AMU nr. 44396)
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Faglige kurser – transport
Sikker og energiøkonomisk kørsel (3 dage)

Målgruppe: Kurset henvender sig både til faglærte og ufaglærte chauffører i mejeriindustrien. Det er en forudsætning for at deltage, at du har kørekort til lastbil.
Indhold: På kurset vil du lære om sikker kørsel og manøvrering af lastbil/vogntog under
forskellige forhold. Du vil udføre forskellige øvelser på lukket øvelsesområde, som vil
styrke dine kompetencer som chauffør både på tør vej og glat vej. Du vil endvidere få
genopfrisket dine færdigheder i energirigtig kørsel.
Undervisningsform: Kurset vil være bygget op over teoretiske oplæg som efterfølgende
prøves af i praksis.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Fredericia.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 40065, 48466, 47961)

Kørsel med modulvogntog (2 dage)

Målgruppe: Kurset henvender sig både til faglærte og ufaglærte chauffører i mejeriindustrien. Det er en forudsætning for at deltage, at du har kørekort til lastbil.
Indhold: På kurset vil du få indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres
særlige manøvremæssige egenskaber. Du vil lære at foretage af- og tilkobling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt. Du vil udføre forskellige øvelser på lukket øvelsesområde, som styrker dine køretekniske kompetencer.
Undervisningsform: Kurset vil være bygget op over teoretiske oplæg som efterfølgende
prøves af i praksis.
Kurset gennemføres som internatkursus i Kolind ved Grenå med tilbud om indkvartering.
Kurset er et AMU-kursus (AMU nr. 40457)

Går du med en lille drøm om at blive faglært industri
operatør, lager- og logistikoperatør, godschauffør
eller mejerist, så kan du faktisk tage et skridt på 
vejen ved at deltage i nogle af de faglige kurser i
MUF-kataloget. Samtidig vil kurserne i IT og sprog
også typisk være relevante.
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Tværfaglige kurser
Ny robotkursus (2 dage)

Målgruppe: Kurset henvender sig til dig, der ønsker en overordnet forståelse for, hvad en
industrirobot er, hvordan den spiller sammen med den øvrige produktion, samt hvordan
du kan være med til at påvirke og optimere robotten og operatørens samarbejde i hverdagen.
Indhold: På kurset vil du via teori og praksis få indblik i, hvordan industrirobotten fungerer som en del af produktionen. Du vil blandt andet få kendskab til generelle begreber
som sikkerhed, bevægemønstre og arbejdsområder, og fokus vil være på robotten i en
værdiskabende proces.
Undervisningsform: Du vil komme til at arbejde med forskellige robotter, samt med
simpel programmering, for at opnå forståelsen for, hvordan du kan bidrage med optimeringsforslag til både robottens arbejdsområde, men også i samarbejdet operatøren og
robotten imellem.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Fredericia.
Kurset er et AMU-kursus (AMU-nr. 48905A)

Ny i mejeriindustrien (2 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der er nyansat i mejeriindustrien. Du vil gerne lære dansk
mejeriindustri bedre at kende, forstå din egen rolle i forhold til produktkvalitet, hygiejne
og fødevaresikkerhed og skabe fundamentet for et godt arbejdsliv i mejeriindustrien.
Indhold: Vi sætter bl.a. fokus på mejeriindustriens historie, eksistensvilkår og fremtidsperspektiver i en globaliseret verden. Danske mejeriprodukter er efterspurgte globalt og
eksporteres til hele verden, nok især fordi forbrugerne har tillid til produkternes kvalitet.
Derfor vil du også få en grundig introduktion til fødevaresikkerhed og hygiejne på kurset,
så du kan være med til at opretholde de høje standarder og handle i overensstemmelse
med regler og retningslinjer.
Undervisningsform: Kurset er tilrettelagt med en blanding af teori og praktiske øvelser.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Odense.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU-nr. 40443, 48074)
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Tværfaglige kurser
Mejerifagligt basisforløb (6 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der har behov for mere teoretisk og praktisk viden om
forarbejdning og emballering af mejeriprodukter, fødevaresikkerhed og kvalitetskontrol
i dit daglige arbejde fx som mejeri- eller pakkeriarbejder. Du kan både være nyansat eller
mere erfaren i mejeriindustrien.
Indhold: Danskproducerede fødevarer er anerkendt over hele verden for deres høje
kvalitetsniveau. På kurset vil vi sætte fokus på, hvad du kan gøre i dit daglige arbejde med
at fremstille/pakke mejeriprodukter for at værne om den gode kvalitet og høje fødevaresikkerhed. Du får bl.a. viden om de specielle produktionshygiejniske krav og standarder,
der skal følges i arbejdet med mejeriprodukter, HACCP, egenkontrol, kvalitetssikring og
rengøring. Du vil også få forståelse for, hvor det typisk kan gå galt og indblik i kvalitetsvurdering af mejeriprodukter under og efter produktion/emballering.
Undervisningsform: Kurset er tilrettelagt med en blanding af teori, cases og opgaver
samt praktiske øvelser bl.a. i træningsmejeriet på Kold College.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Odense.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 45455, 42928)

Industriens LEAN kørekort (10 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der gerne vil have et mere indgående kendskab til LEAN og
de grundlæggende LEAN værktøjer.
Indhold: Med industriens LEAN-kørekort bliver du i stand til at forstå, igangsætte og understøtte arbejdet med LEAN. Det handler bl.a. om at arbejde med forandringer og sikre
en god LEAN kultur. Du kommer til at arbejde med de 5 LEAN principper, de 7 spildformer mv. På kurset vil vi også lære at anvende værdistrømsanalyser, problemløsning og
andre LEAN værktøjer.
Undervisningsform: Kurset er tilrettelagt med en blanding af teori, praktiske øvelser,
cases og opgaver.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Fredericia.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 40658, 49086, 43939, 47085)

NY LEAN grundkursus (5 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der er forholdsvis nyansat og som gerne vil have et mere
indgående kendskab til LEAN og de grundlæggende LEAN værktøjer.
Indhold: Med dette kursus får du et godt kendskab til de grundlæggende LEAN værktøjer og begreber. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de 5 LEAN principper, træne 5S i praksis, arbejde med mindset og kultur på arbejdspladsen, målstyring og tavlemøder. Kurset er opbygget som et grundkursus i LEAN og er meritgivende for Industriens
LEAN kørekort, såfremt det på et senere tidspunkt suppleres med ”LEAN videregående”.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Fredericia.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 43937, 40658, 49262, 49264)
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NY LEAN videregående (5 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der har deltaget på LEAN grundkursus, og som gerne vil
overbygge med et mere dybdegående kendskab til LEAN.
Indhold: Med dette kursus, kommer du til at arbejde med udvikling og redigering af
SOP, og du vil få forståelse for begreberne TWI og GEMBA. Du vil komme til at arbejde
med præsentationsteknikker, struktureret problemløsning og handlingsplaner og de
tilhørende værktøjer. Du vil også komme til at arbejde mere indgående med begreber og
værktøjer fra LEAN grundkursus (se ovenfor).
Kurset er en overbygning til LEAN grundkursus og du vil, når begge disse kurser er
gennemført, få papir på, at du har gennemført industriens LEAN kørekort.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Fredericia.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 49086)

Operatørvedligehold 1 (10 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der i dit arbejde i pakkeri, mejeriproduktion el.lign. har en
interesse for, hvordan produktionsudstyr/maskiner fungerer automatisk og mekanisk.
Indhold: På kurset vil du via teori og praktiske øvelser lære, hvordan produktions
udstyret/maskinerne fungerer teknisk både el-teknisk, pneumatisk og mekanisk mv.
På baggrund af denne indsigt, vil du være i stand til at give kvalificerede fejlmeldinger til
reparatører/teknikere og foretage el-teknisk fejlfinding og fejlretning af mindre fejl, der
ikke kræver en reparatør/teknikers medvirken. Ligeledes vil du opnå en grundlæggende
forståelse for mekanisk vedligehold og vedligeholdelsesstrategier.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Fredericia.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 40488, 40449, 40368)

Operatørvedligehold 2 (10 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der arbejder inden for pakkeri, mejeriproduktion el.lign.
og har en interesse for, hvordan produktionsudstyr/maskiner fungerer automatisk og
mekanisk. Kurset fungerer som en overbygning på Operatørvedligehold 1, og det anbefales, at du har deltaget i 1’eren, inden du tilmeldes dette kursus, eller at du har kompetencer svarende hertil.
Indhold: På kurset vil du via teori og praksis lære om el-teknik og mekanik og den tilhørende sikkerhed på produktionsudstyr/maskiner. Du vil opnå indsigt i samspillet mellem
følere, motorer, cylindere, PLC med program, overvågnings-/betjeningspanel, gear, koblinger, kileremme/kæder, lejer og bånd. Inden for vedligehold, vil du blive introduceret
til justering, opstramning, up-lining og smøring, ligesom du vil komme til at arbejde med
adskillelse/samling af mekaniske komponenter. På baggrund af det, du lærer, vil du kunne give kvalificerede input omkring produktionsudstyr og maskiner og deltage i service,
fejlfinding/-retning og optimering i samarbejde med reparatører/teknikere.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Fredericia.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 40619, 44384, 46881)
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Operatørvedligehold 3 (10 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der arbejder inden for pakkeri, mejeriproduktion el.lign.
og har en interesse for, hvordan produktionsudstyr/maskiner fungerer automatisk og
mekanisk.
Kurset fungerer som en overbygning på Operatørvedligehold 1 og 2, og det anbefales, at
du har deltaget i begge kurser, inden du tilmeldes dette kursus, eller at du har kompetencer svarende hertil.
Indhold: På kurset vil du via teori og praksis fortsat lære om el-teknik og mekanik på
produktionsudstyr/maskiner med et særligt fokus på samarbejde og samspil mellem
produktion og vedligehold. Du vil lære om minimering af uplanlagte produktionsstop i
både antal og varighed, fra både et el-teknisk og mekanisk udgangspunkt. Du vil opnå en
grundlæggende forståelse for systemer og filosofi inden for vedligehold, de forskellige
måder at udføre vedligehold på, samt arbejde med tabt produktionskapacitet.
På baggrund af det, du lærer, vil du opnå en grundlæggende forståelse for vigtigheden
af det gode samspil mellem produktion og vedligehold, forstå og kunne arbejde med
vedligeholdelsessystemer og endeligt forbinde din opnåede el-tekniske viden med den
mekaniske med optimering som det endelige mål.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Fredericia.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 40840, 49379, 49383, 49377)

Operatørvedligehold 4 (10 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der arbejder inden for pakkeri, mejeriproduktion el.lign.
og har en interesse for, hvordan produktionsudstyr/maskiner fungerer automatisk og
mekanisk. Kurset fungerer som en overbygning på Operatørvedligehold 1, 2 og 3, og det
anbefales, at du har deltaget i de nævnte kurser, inden du tilmeldes dette kursus, eller at
du har kompetencer svarende hertil.
Indhold: I mejeriindustrien er der behov for operatører, som kan overvåge processer og
vide, hvornår og hvordan de skal gribe ind for at afveje en række hensyn. På kurset vil du
arbejde med energiforståelse og beregning, energiudnyttelse og optimering, teamwork
og best practice, SMED og SOP’er og du vil arbejde med databehandling og simple præsentationsværktøjer. Du vil endvidere få øjnene op for de uudnyttede potentialer, komme
til at arbejde aktivt med forbedringskulturen, fokusere på den proaktive tilgang samt få et
overordnet kendskab til enkelte LEAN værktøjer.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Fredericia.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 44383, 45939, 48440)
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Gaffeltruck certifikatkursus B (7 dage)

Målgruppe: Kurset henvender sig til dig, der har været ansat i min. 2 år og ønsker et
gaffeltruck certifikat.
Indhold: Du kan, når du har gennemført og bestået kurset, føre og betjene forskellige
typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler efter
gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i
reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Du
kan også foretage eftersyn af truck og almindeligt forekommende vedligehold.
Undervisningsform: Kurset vil være bygget op over teoretiske oplæg og praktiske
øvelser.
Bemærk: Du skal have været ansat i henhold til Mejeribranchens Fællesoverenskomst de
seneste to år for at gennemføre kurset med økonomisk støtte fra MUF.
Kurset gennemføres som internatkursus med tilbud om indkvartering i Fredericia.
Kurset er et AMU-kursus (AMU nr. 47592)

find aktuelle kursustilbud her:
www.mejeriuddannelse.dk
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Tværfaglige kurser – arbejdsmiljø og sikkerhed
Arbejdsmiljø og ergonomi (3 dage)

Målgruppe: Kurset er for dig, der gerne vil medvirke til at styrke sikkerhed og arbejds
miljø og forebygge nedslidning.
Indhold: Du vil opnå forståelse for, hvorfor det er centralt at arbejde med adfærd, når
arbejdsmiljøet skal forbedres, og du vil få inspiration til, hvordan man kan udvikle sikkerhedskulturen på din arbejdsplads. Derudover vil vi sætte fokus på ergonomi og forebyggelse af skader og nedslidning. Kroppen er dit vigtigste arbejdsredskab i hverdagen,
og den skal holde hele livet, derfor er det vigtigt at kende principperne for, hvordan du
bruger kroppen hensigtsmæssigt.
Undervisningsform: Der vil være vekselvirkning mellem oplæg og praktiske øvelser.
Kurset gennemføres hovedsageligt lokalt på mejerierne for at sikre, at undervisningen
bliver så praksisnær som overhovedet muligt.
Kurset er sammensat af flere AMU-kurser (AMU nr. 49377, 40392)

Adfærdsbaseret sikkerhed (1 dag)

Målgruppe: Kurset er for dig, der gerne vil medvirke til at styrke sikkerheden på din
arbejdsplads.
Indhold: På kurset lærer du at medvirke til udvikling af sikker adfærd i virksomheden.
90% af alle arbejdsulykker skyldes adfærd. Vi kan bedst opnå et sikkert arbejdsmiljø,
hvis du og dine kolleger reducerer jeres risikoadfærd bl.a. ved at forudse risici og handle
forebyggende.
Undervisningsform: Der vil være afveksling mellem oplæg og praktiske øvelser.
Kurset kan med fordel gennemføres lokalt på mejerierne for at sikre, at undervisningen
bliver så praksisnær som overhovedet muligt.
Kurset er et AMU-kursus (AMU nr. 49377)

Uffe Sonne Pedersen
Director warehouse and
outbound logistic, Arla Foods
I 2020 har vi med «Rewire Logistics» skabt
en helt ny organisering af vores terminaler
og distribution i Danmark. I logistik kan vi
bruge MUF-kurserne aktivt til at understøtte
forandringsprocesserne. Desuden iværksættes der to merituddannelser i 2021 med
støtte fra MUF, nemlig en for chauffører og
en for lagermedarbejdere, det bliver meget
spændende for vores medarbejdere.
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Find aktuelle kursustilbud her:
www.mejeriuddannelse.dk
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Øvrige kursustilbud med støtte fra MUF
Forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik

Der gives økonomisk støtte fra Mejeribrugets Uddannelsesfond til FVU i dansk og matematik. FVU henvender sig til voksne, der gerne vil være bedre til at læse, skrive og regne
og vil bl.a. gøre det nemmere for dig at følge anden undervisning på AMU-kurser mv. For
medarbejdere, som har dansk som andet sprog, tilbydes undervisning på FVU start. FVU
udbydes af flere skoler, men i Arla Foods samarbejder vi fortrinsvis med de lokale Voksen
UddannelsesCentre (VUC) omkring FVU.
Du henvises til din lokale uddannelsesambassadør for yderligere vejledning, screening
og tilmelding.

Ordblindeundervisning (OBU)

Der gives økonomisk støtte fra Mejeribrugets Uddannelsesfond til OBU. OBU for voksne
er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse læseog skrivevanskeligheder. Gennem undervisning forbedrer deltageren sine muligheder for
at forstå og anvende tekster samt at skrive tekster og anvende relevante hjælpemidler.
OBU udbydes fortrinsvis af de lokale VoksenUddannelsesCentre (VUC).
Du henvises til din lokale uddannelsesambassadør for yderligere vejledning, test og
tilmelding.

Efteruddannelse for mejerister (EFM)

Der gives økonomisk støtte fra Mejeribrugets Uddannelsesfond til Efteruddannelse for
mejerister. Forløbet er særligt tilrettelagt for mejerister og har fokus på forskellige aspekter af problemløsning og optimering i mejeriproduktionen, hvilket belyses i undervisningen i mejerikemi, mikrobiologi, LEAN og IT. Derudover undervises i engelsk med fokus på
mejerirelevant terminologi.
EFM udbydes i et samarbejde mellem Kold College og EUC Lillebælt. Forløbet strækker
sig over godt og vel 2 år og omfatter 10 undervisningsmoduler à 3 dages varighed.
Der er en særlig ansøgningsprocedure, da der kun udbydes 20 pladser pr. gang. Du
henvises til din lokale uddannelsesambassadør for yderligere vejledning og information
omkring tilmelding, adgangsbetingelser mv.

Merituddannelsen til lager- og logistikoperatør

I 2021 giver Mejeribrugets Uddannelsesfond økonomisk støtte til uddannelsen af 20
lager- og logistikoperatører i dansk mejeriindustri. Målgruppen er erfarne, ufaglærte
medarbejdere inden for lager/terminal. Lageruddannelsen giver en grundlæggende
kompetencer inden for lagerområdet – herunder betjening af IT-systemer, modtagelse,
opbevaring og videre distribution af varer.
Merituddannelsen udbydes på EUC Lillebælt og strækker sig over ca. 1½ år. Deltagerne
kommer på 4 skoleophold af ca. 6 ugers varighed, og i de mellemliggende perioder er
man i praktik på sin egen arbejdsplads.
Der er en særlig ansøgningsprocedure, da der kun udbydes 20 pladser på uddannelsen.
Du henvises til din lokale uddannelsesambassadør for yderligere vejledning og information omkring tilmelding, adgangsbetingelser mv.
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Merituddannelsen til godstransportchauffør/tankbilchauffør

I 2020-2022 giver Mejeribrugets Uddannelsesfond økonomisk støtte til uddannelsen af
60 faglærte chauffører i dansk mejeriindustri. Målgruppen er erfarne, ufaglærte medarbejdere inden for indsamling og distribution. Vejgodstransportuddannelsen giver en
grundlæggende viden om at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer – herunder
også relevante love og regler.
Merituddannelsen udbydes i samarbejde med EUC Lillebælt, og varigheden afhænger af,
hvilke kurser deltageren har i forvejen. Uddannelsen forventes dog at kunne gennemføres i løbet af ca. 1 år.
Der er en særlig ansøgningsprocedure, da der kun udbydes 20 pladser på uddannelsen
årligt. Du henvises til din nærmeste leder for yderligere vejledning og information omkring tilmelding, adgangsbetingelser mv.
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Praktiske oplysninger
Hvem henvender kurserne sig til?

Kurserne i MUF-kataloget henvender sig
til alle ansatte på mejerier i Danmark. Man
kan dog først opnå støtte fra MUF efter 6
måneders ansættelse. Undtaget herfra er
deltagelse i ”Ny i mejeriindustrien”, hvor
man kan opnå støtte fra MUF allerede efter
3 måneders ansættelse. For medarbejdere,
som er ansat i henhold til Fællesoverenskomsten, er kursusdeltagelsen finansieret
via de 1.560 kr., som mejerierne årligt indbetaler til Mejeribrugets Uddannelsesfond.
For medarbejdere, som er ansat i henhold
til funktionæroverenskomsten er alle
kurserne på positivlisten for Mejeribrugets
Uddannelsesfond for funktionærer.

Udgifterne omfatter:
○	
Kursusgebyr
○	
Undervisningsmaterialer
○	
Forplejning
○	
Overnatning i forbindelse med
internatkurser
○	
Kørselsgodtgørelse for transport
mellem din bopæl og undervisningsstedet

Løn

Hvis du er ansat i henhold til Fællesoverenskomsten gælder det, at mens du er på
kursus, får du din normale løn i henhold til
den gældende arbejdsplan.

Løntabsgodtgørelse

Bemærk venligst, at kurser, der afholdes
”lokalt” fx på et mejeri, som udgangspunkt
ikke er med indkvartering. Hvis du ønsker
indkvartering, skal du vælge et af kurserne
i Vejle, Fredericia, Odense eller Grenå.

Din arbejdsplads vil opnå VEU-godtgørelse
fra staten, mens du er på kursus, hvis du er
VEU-berettiget. Derudover supplerer Mejeribrugets Uddannelsesfond op til 272,75
kr. pr. undervisningstime. Hvis du ikke er
VEU-berettiget, f.eks. fordi du er uddannet
mejeriteknolog, vil Mejeribrugets Uddannelsesfond give et tilskud til dit mejeri
på kr. 272,75 pr. undervisningstime. Hvis
du ikke er VEU-berettiget, fx fordi du er
uddannet mejeriteknolog, vil Mejeribrug
ets Uddannelsesfond give et tilskud til dit
mejeri svarende til den gældende takst pr.
undervisningstime. Når du tilmelder dig et
af kurserne i kataloget, giver du samtidig
dit mejeri dit samtykke til at måtte søge
VEU-godtgørelse i staten og løntabsgodtgørelse i Mejeribrugets U
 ddannelsesfond.

Økonomi

Kørselsgodtgørelse

For alle andre er det muligt at deltage i
kurserne i kataloget mod betaling. Henvend dig evt. til uddannelsesudvalget på
dit mejeri for nærmere information.

Hvor og hvornår udbydes kurserne?
Du finder en opdateret oversigt over
hvor og hvornår alle kurserne i kataloget
udbydes via siden Mejeriuddannelse.dk/
Efteruddannelse. Oversigten opdateres
løbende med nye datoer.

Deltagelse i kurserne i dette katalog er
gratis for dig og dit mejeri, hvis du er ansat
i henhold til Fællesoverenskomsten. Det
betyder, at udgifterne i forbindelse med
din deltagelse afholdes af Mejeribrugets
Uddannelsesfond.
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Når du deltager i et af kurserne i dette
katalog, kan du få kørselsgodtgørelse for
transporten mellem din bopæl og undervisningsstedet. Godtgørelsen udgør 3,44
kr./km i 2021. For at begrænse fondens
udgifter til transport, opfordres du så vidt
muligt til at arrangere samkørsel med
medkursister, hvis det kan lade sig gøre.

Hvis kurset gennemføres lokalt på det
mejeri, hvor du normalt arbejder, får du
dog ikke kørselsgodtgørelse.
Hvis kurset gennemføres som internat
kursus, dvs. du har fået tilbud om overnatning, kan du kun få kørselsgodtgørelse
for én ud- og hjemrejse i forbindelse med
flere sammenhængende kursusdage. Hvis
du fravælger tilbuddet om overnatning og
alligevel kører frem og tilbage dagligt, bliver det for egen regning udover én ud- og
hjemrejse. Hvis kurset lapper ind over en
weekend, får du dog desuden kørselsgodtgørelse til at køre hjem på weekend.

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at deltage i et eller
flere af kurserne i dette kursuskatalog, skal
du kontakte din leder og aftale det med
ham/hende. Du tilmelder dig ved, at du og
din leder udfylder tilmeldingsblanketten,
som findes på siden Mejeriuddannelse.dk/
Efteruddannelse.
Du kan også altid tage kontakt til en af
uddannelsesambassadørerne på dit mejeri
og tage en snak med hende/ham om,
hvordan du kommer videre. Når du tilmelder dig et af kurserne i kataloget, giver
du samtidig samtykke til, at dit mejeri må
videregive de oplysninger om dig, som er
nødvendige for, at du kan blive tilmeldt på
erhvervsskolen, herunder dit cpr.nr. Dine
personlige oplysninger behandles selvfølgelig med største omhyggelighed og
udveksles via sikrede IT-systemer.

Tilmeldingsfrister

Tilmeldingsfristen er som hovedregel
ca. fire uger før kursusstart.
Det er en god idé at skynde jer at få til
meldingen afsted, så snart der er givet
”grønt lys”, da tilmeldingerne behandles
efter ”først-til-mølle-princippet”.

Aflysning

Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange
tilmeldte til et kursus, vil kurset blive aflyst,
og de tilmeldte vil få besked. Det sker som
hovedregel senest 4 uger før kursusstart.
Hvis det er muligt, vil de tilmeldte få tilbudt
en plads på et andet hold.

Afbud

Din kursustilmelding er bindende, når
tilmeldingsfristen er nået.
Dit mejeri vil blive opkrævet op til 2.500 kr.,
hvis du melder afbud til kurset efter tilmeldingsfristen er nået, eller hvis du udebliver
fra kurset. Dit mejeri har mulighed for at
erstatte dig med en anden deltager og
derved undgå at betale for udeblivelse
eller afbud.
Dokumenteres det, at udeblivelse eller
framelding skyldes lovligt frafald, kan der
fritages for betaling.

Hvor bliver kurserne afholdt

Kurserne afholdes som udgangspunkt i én
af nedennævnte byer:
○	
Vejle
○	
Fredericia
○	
Odense
○	
Grenå
Derudover bliver der løbende oprettet
lokale kurser rundt omkring i landet på
mejeriernes foranledning.

Hvem underviser på kurserne

Der er udvalgt fire erhvervsskoler som udbydere af kurserne i dette katalog. Antallet
af skoler er begrænset ud fra et ønske om
at sikre den højest mulige kvalitet, når
du deltager i et kursus. Skolerne er bl.a.
udvalgt, fordi de kan dokumentere et højt
kvalitetsniveau i undervisningen. Udvælgelsen af få skoler giver også mulighed for
en tæt dialog med underviserne omkring
relevante eksempler, cases mv. fra mejeri
industrien.
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Internatkurser
(kurser med overnatning)

En del af kurserne i dette katalog gennemføres som internatkurser. Det betyder, at
du tilbydes indkvartering i forbindelse med
kurset. Det er der flere gode grunde til. For
det første undgår du den daglige transport
mellem din bopæl og kursusstedet, som
både kan være tidskrævende og trættende,
når kurset foregår over flere dage. For det
andet får du i forbindelse med internatkurser mulighed for mere samvær med dine
medkursister. Erfaringerne viser, at det
øger udbyttet og effekten af mange kurser,
når deltagerne har bedre tid til at dele
deres viden og erfaringer og diskutere det,
de lærer på kurset, med hinanden – også i
en mere uformel sammenhæng.
I Fredericia indkvarteres du som hovedregel på et hotel, som ligger nær EUC
Lillebælt.
I Vejle indkvarteres du som hovedregel på
Scandic Jacob Gade eller Vejle Centerhotel.
I Odense indkvarteres du som hovedregel
på Kold College skolehjem eller et nærliggende hotel.
I Grenå indkvarteres du som hovedregel på
Kystvejens Hotel.
Indkvartering er et tilbud til alle, også selvom man bor tæt på undervisningsstedet.
Hvis du har meget lang transporttid fra
din bopæl til undervisningsstedet, kan
der også være mulighed for indkvartering
natten op til kursusstart. Din uddannelsesambassadør kan oplyse mere om reglerne
herfor.
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Forplejning

Der er fuld forplejning i forbindelse med
deltagelse i kurserne i dette katalog.
Forplejningen omfatter:
○	
Formiddagskaffe
○	
Frokost
○	
Eftermiddagskaffe
Ved internatkurser serveres desuden
aftensmad og morgenmad i forbindelse
med indkvartering.
Hvis der er nogle særlige hensyn at tage
til dig i forhold til din forplejning, fx. pga.
fødevareallergi eller lign., bedes du oplyse
det inden kursusstart.

Start- og sluttidspunkt

Alle kurserne foregår i dagtimerne.
Kursusstedet sender dig et indkaldebrev
via e-boks ca. to uger inden kursusstart. I
indkaldebrevet står der, hvornår undervisningen starter og slutter. Der er mødepligt
i hele tidsrummet.

Er du i tvivl om noget?

Hvis du er i tvivl om noget, skal du rette
henvendelse til uddannelsesudvalget/
uddannelsesambassadørerne på dit mejeri.
Uddannelsesambassadørerne ligger inde
med en stor viden i forhold til Mejeribrug
ets Uddannelsesfond og vil kunne hjælpe
dig med at besvare de allerfleste spørgsmål.
Hvis du, efter din kontakt med udvalget
fortsat har spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte Mejeribrugets Uddannelsesudvalg.
Hanne Lindberg Greisen
Tlf.: +45 2033 2933
E-mail: hlg@di.dk

Kurser og andre uddannelsesaktiviteter,
som er betalt af Mejeribrugets Uddannelsesfond, er et supplement til den
kompetenceudvikling, som mejeriet har
et umiddelbart behov for og derfor selv
finansierer.
På det enkelte mejeri har man fået tildelt
en økonomisk ramme fra MUF, man skal
holde sig inden for. Det er derfor ikke
sikkert, at der er mulighed for at imødekomme alle de ønsker og behov, du
og dine kolleger er fremkommet med.
Når det lokale uddannelsesudvalg har
prioriteret pengene, får du at vide, om
dine ønsker er efterkommet.
Mejeriet har mulighed for at søge om
yderligere midler i Mejeribrugets Uddannelsesfond, såfremt de tildelte midler
ikke er tilstrækkelige.

Find aktuelle kursustilbud her:
www.mejeriuddannelse.dk
Mejeribrugets Uddannelsesfond · Kursuskatalog 2021/22 29

30 Mejeribrugets Uddannelsesfond · Kursuskatalog 2021/22

TRE ANBEFALINGER NÅR DU DELTAGER I ET MUF-KURSUS
FØR:

Læs kursusbeskrivelsen
godt igennem og overvej,
hvad du forventer at få ud
af kurset. Så er du forberedt på at sige et par ord
om dine forventninger ved
kursets opstart – til stor
hjælp for underviseren..

UNDER:

Mød frisk og veloplagt
op – præcis ligesom hvis
du skulle på arbejde på
driftsstedet.
Husk at du er ambassadør
for dit lokale driftssted
og hele Arla, når du er på
kursus..

EFTER:

Fortæl ledere og kolleger
på dit driftssted, hvad
du har lært på kurset, og
hvordan du forestiller dig,
du kan bruge det.
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Kurser og andre uddannelsesaktiviteter,
som er betalt af Mejeribrugets
Uddannelsesfond, er et supplement
til den kompetenceudvikling, som
driftsstedet har et umiddelbart behov
for og derfor selv finansierer.

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
www.mejeriuddannelse.dk
www.muf-fond.dk
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