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For dig, der har afsluttet din STU og er 18 – 30 år

I 2022 udbydes Flexuddannelsen indenfor lager i Aarhus.

Igennem Flexuddannelsen lærer du at tage ansvar for afgrænsede 
arbejdsprocesser og at samarbejde med kolleger.
Det første år foregår undervisningen i en virksomhed 25 timer om 
ugen – heraf 5 timers teori. Det andet år kommer du også i praktik 
på andre virksomheder.

Du indgår på et hold med 7 unge og en faglærer. Ved at deltage i det 
daglige arbejde, lærer du om faget. Din faglærer er hele tiden med 
på virksomheden, så undervisningen bliver tilpasset dig. Du har også 
en vejleder, der kan hjælpe med spørgsmål om transport, breve fra 
myndigheder, kontakt til dit bosted m.v. 
  
Ved uddannelsens afslutning er du til en bedømmelse med en censor, 
og du modtager et uddannelsesbevis. Målet er, at du umiddelbart 
efter uddannelsen kommer videre i job – evt. fleksjob.

FLEXUDDANNELSEN 
ER EN NY 2-ÅRIG 
UDDANNELSE 



LAGER  
UDDANNELSEN
Fagområder
• Arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljø
• Virksomhedskendskab og 
 arbejdspladskultur 
• Sikkerhed og ergonomi
• Varemodtagelse
• Vareekspedition og vareforsendelse
• Emballagehåndtering
• Arbejdsredskaber

34 ugers virksomhedsbaseret undervisning på hold med faglærer.
Herunder fælles kurser i f.eks. førstehjælp, hygiejne mv.

20 timers læring gennem deltagelse i praksis og 5 timers teori.

Praksislæring på virksomhed med faglærer

Individuel praktik

30 ugers vekslen mellem 1 - 2 længere individuelle praktikker på nye 
virksomheder  og forløb med faglærer på uddannelsesvirksomhed.

År 1

År 2

Organisering af uddannelsen

6 ugers intro til 
branche

Intro

4 uger på 
virksomhed

Repetition Eksamen

6 ugers eksamens-
forberedelse og eksamen

Lageruddannelsen sigter på ansættelse i virksomheder med lager inden for mange forskellige 
brancher, der modtager, flytter, pakker, læsser og forsender varer, samt lagre, der er tilknyttet 
butik.



6 ugers eksamens-
forberedelse og eksamen

”DET ER BLEVET 

NEMMERE FOR MIG 

AT VÆRE JAKOB, OG 

JEG SYNES, JEG HAR 

FUNDET DET HELT 

RIGTIGE STED TIL 

MIG. JEG KUNNE IKKE 

VÆRE GLADERE.” 

 Elev ved afslutning af Flexuddannelsen



Holdstart 16. august 2022
Har du lyst til at starte på en Flexuddannelse, skal du aftale med din vejleder eller konsulent 
i jobcentret, at du gerne vil til et møde med os, hvor du kan  høre mere om uddannelsen og 
stille spørgsmål. Du kan invitere andre med – dine forældre, din mentor eller nuværende 
vejleder.

Ring eller skriv og aftal et møde med os:

Lisbeth Nygaard
+45 21840494 
lisbeth.nygaard@gladfonden.dk
Vester Allé 8A, 1. sal
8000 Aarhus C

KONTAKT
FLEXUDDANNELSEN



Glad Fonden uddanner og ansætter mennesker med og 
uden handicap og producerer serviceydelser, produkter, 
kulturoplevelser samt indhold til forskellige medier. 
Besøg gladfonden.dk

Dette optag er støttet af puljemidler fra staten og 
medfinansieret af de kommuner, der har indskrevet elever 
i en Flexuddannelse.
Besøg flexuddannelse.dk




