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SUS 
Det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice 

Godkendelse af oplæringsvirksomhed 

Anmodning om godkendelse som oplæringsvirksomhed for uddannelse af Sikkerhedsvagter inden 
for  erhvervsuddannelserne 

Virksomhedens/institutionens navn 

CVR-nr. 

P-nr.

Adresse 

Postnummer By 

Telefon 

E-mail adresse

Virksomheden/institutionen ønsker godkendelse til uddannelse af           (antal) elev(er) 

Det faglige udvalg kan indhente yderligere oplysninger ved henvendelse til 

Navn: 

Stilling: 

Den              /               20 

_______________________________________________ 
(Virksomhedens//institutionens stempel og underskrift) 
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Beskrivelse af virksomheden/institutionen  

Oplysninger pr.           /             20- 

Virksomheden/institutionen er grundlagt år: ___________ 

Virksomhedens/institutionens samlede antal ansatte: ____________ 

Virksomhedens/institutionens antal medarbejdere med jobfunktioner i vagtopgaver: ________________ 

Antal medarbejdere som behersker de arbejdsfunktioner, som indgår i uddannelsen: ________________ 

I oplæringsuddannelsen skal eleven have en bred oplæring. 
Virksomheden har mulighed for at give oplæring i følgende opgaver jvf. uddannelsens mål og  
delmål (sæt X).  
Bekendtgørelsen og vejledningen om oplæring kan hentes på www.sus-udd.dk 

              (sæt kryds) 
Hvilket vagtarbejde udføres? 

- Anvendelse af melde-/kontrol-/kvitteringssystemer

- Tilsyn med tilhørende rapportering

- Rondering i forhold til forholdsordre

- Adgangskontrol

- Receptionsbetjening eller portvagtsfunktion

- Kundebetjening

- Betjening af teknisk udstyr

- Videoovervågning

- Udkald til alarmeringer

- Kommunikation med kontrol central

- Servicevagt

- Tryghedsskabende opgaver

- Overvågning
- Gæstehåndtering
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- Andet, skriv hvilket:

Hvordan vil virksomheden give mulighed for oplæring i de opgaver, der ikke er afkrydset i skemaet? 

Kombinationsaftale   I hvilken virksomhed? ______________________ Godkendelsesdato________ 

Udstationering           I hvilken virksomhed? ______________________ Godkendelsesdato ________ 

Sendes til: 
Det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice 
Vesterbrogade 6 D, 4. 
1620 København V. 

Tlf.  32 54 50 55 
Mail: sus@sus-udd.dk  

December 2021 
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