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1. Indledning
1.1 Analysens formål og baggrund
Formålet med analyseprojektet har været at få opbygget hensigtsmæssige
AMU-kursuspakker målrettet specifikke jobprofiler inden for vejgodstransport. Derfor har analysen skullet afdække behov for udvikling og synliggørelse af nye AMU-kursuspakker.
Igennem de sidste årtier har den hurtigt voksende teknologiske udvikling
inden for teknologi, hjælpeudstyr og materiel på køretøjer, køreteknik, internationale regler osv. medført et stigende behov for løbende kompetenceudvikling af chauffører inden for vejgodstransport.
Arbejdsmarkedsuddannelserne inden for vejgodstransportområdet er løbende blevet tilpasset de ændrede krav og behov. Transporterhvervets Uddannelser oplever dog, at der er et behov for at få synliggjort AMUkursuspakker, der kan bidrage til, at flere chauffører og godstransportvirksomheder får indsigt i mulighederne for at deltage i kursusforløb, der kan
bidrage til en mere sammenhængende kompetenceudvikling af chaufførerne.

1.2 Analysemetoder og design
Projektet har taget udgangspunkt i de allerede eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser og AMU-kursuspakker målrettet vejgodstransport.
Derefter er der gennemført en desk research, der dels har afdækket de jobprofiler, der skulle udvikles AMU-kursuspakker til. Dels skulle desk researchen afdække de eksisterende uddannelsesstrukturer og AMU-kursuspakker,
der er målrettet vejgodstransport.
Som grundlag for udvikling af AMU-kursuspakker har desk researchen omfattet en gennemgang af de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser i følgende fælles kompetencebeskrivelser (FKB’er):








FKB
FKB
FKB
FKB
FKB
FKB
FKB

2728
2224
2719
2718
2225
2226
2227

Grundkompetence chauffør gods
Vejgodstransport
Flytning og møbeltransport
Renovation
Tanktransport
Transport af levende dyr
Særtransport
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Desk researchen har desuden omfattet en gennemgang af forslag til AMUkursuspakker, der blev udviklet i forbindelse med projektet Analyse af muligheder for horisontale og vertikale kompetenceløft inden for vejgodstransport, der blev gennemført i 2015.
Efterfølgende er der gennemført interview med uddannelsesledere og faglærere fra de skoler, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser inden for vejgodstransport. Interviewene har afdækket skolernes erfaringer med de gennemførte AMU-kursuspakker, samt skolernes forslag til nye AMUkursuspakker. Der er desuden blevet gennemført interview med andre ressourcepersoner.
De gennemførte interview har dannet grundlag for udarbejdelse af AMUkursuspakker – både med hensyn til indhold og med hensyn til varighed på
uddannelsesforløbene.

1.3 Projektorganisering
Analyseprojektet er blevet gennemført i et samarbejde mellem uddannelseskonsulent Ellen Ellehammer fra Transporterhvervets Uddannelser og eksterne konsulenter fra Mærsk Nielsen HR.

1.4 Analyserapportens opbygning
I kapitel 2 præsenteres forslag til AMU-kursuspakker, der er målrettet følgende seks forskellige jobprofiler inden for vejgodstransport: Godschauffør,
flyttechauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør, særtransportchauffør og
dyretransportchauffør.
Inden for hver jobprofil er AMU-kursuspakkerne opdelt i kursuspakker, der
ikke indeholder EU-efteruddannelser, og kursuspakker hvori der indgår EUEfteruddannelser.
Kapitel 3 sætter fokus på, hvordan AMU-kursuspakkerne kan præsenteres
på amukurs.dk, så det bliver synligt for chaufførerne og virksomhederne,
hvilke muligheder der er for sammenhængende uddannelsesforløb inden for
arbejdsmarkedsuddannelserne.
I bilag 4 er rapportens bilag, der indeholder en tematiseret liste over alle de
arbejdsmarkedsuddannelser, der er tilkoblet følgende fælles kompetencebeskrivelser, der relaterer sig til vejgodstransport: 2728 Grundkompetence
chauffør gods, 2224 Vejgodstransport, 2719 Flytning og møbeltransport,
2718 Renovation, 2225 Tanktransport, Transport af levende dyr og 2227
Særtransport.
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2. AMU-kursuspakker for chauffører
inden for vejgodstransport
I dette kapitel præsenteres AMU-kursuspakker, der er målrettet forskellige
jobprofiler inden for vejgodstransport.
Kapitlet er delt op i seks afsnit, der hver især sætter fokus på AMUkursuspakker målrettet én af følgende seks jobprofiler:







Godschauffør
Flyttechauffør
Renovationschauffør
Tankbilchauffør
Særtransportchauffør
Dyretransportchauffør

Hvert af de seks afsnit indledes med en kort beskrivelse af indholdet i jobbeskrivelsen.
Derefter præsenteres der inden for hver jobprofil både AMU-kursuspakker,
der ikke indeholder lovpligtig EU-efteruddannelse, og AMU-kursuspakker der
indeholder lovpligtige EU-Efteruddannelser.
Som det vil fremgå, har de fleste af de foreslåede AMU-kursuspakker en varighed på fem dage – altså svarende til én uges kursus. Årsagen hertil er, at
det ofte er et ønske fra transportvirksomheder, at chaufførernes deltagelse i
arbejdsmarkedsuddannelser ikke overstiger fem dage.

2.1 Godschauffør
Godschauffører varetager transport af gods og varer i dertil indrettede køretøjer. Det drejer sig om transport i køretøjer med over 3,5 tons totalvægt –
med og uden påhængskøretøjer – og i varebiler, som typisk har en tilladt
totalvægt på op til 3,5 tons.
Det transporterede gods omfatter f.eks. mindre pakker, flyttegods, fødevarer på køl, affald, flydende kemikalier, entreprenørmaterialer, vindmøller og
levende dyr.
Transporten foretages med forskellige typer af køretøjer, alt afhængig af
den type af gods der skal transporteres, f.eks. tankbiler og kølevogne.
Chaufførerne har typisk specifikke kompetencer i relation til den type af
gods, de transporterer. Ofte har chaufførerne også specifikke kompetencer i
relation til de køretøjer, de foretager transporten med.
7

AMU-kursuspakker målrettet jobprofiler inden for vejgodstransport

I de efterfølgende afsnit 2.2-2.6 er der fokus på specifikke kompetencer og
AMU-kursuspakker i relation til følgende grupper af chauffører: flyttechauffører, renovationschauffører, tankbilchauffører, særtransportchauffører og
dyretransportchauffører.
Ser man på godschauffører som helhed, skal disse bl.a. have kompetencer
til at udføre følgende arbejdsopgaver:








håndtering af gods på og ved lad
lastsikring
ruteplanlægning
håndtering af transportpapirer
kommunikation og service over for kunder
eftersyn af materiel
national og international godstransport.

Ifølge den fælles kompetencebeskrivelse 2224 Vejgodstransport skønnes der
at være beskæftiget ca. 60.000 chauffører inden for godstransport.1
I det følgende præsenteres forslag til AMU-kursuspakker målrettet godschauffører. I forslagene er der ikke medtaget AMU-kursuspakker, der specifikt er rettet mod flyttechauffører, renovationschauffører, tankbilchauffører,
særtransportchauffører og dyretransportchauffører. Disse AMU-kursuspakker
præsenteres i afsnit 2.2-2.6.
Først præsenteres forslag til AMU-kursuspakker, der ikke indeholder
EU-efteruddannelser, hvorefter der præsenteres AMU-kursuspakker, der indeholder en af EU-efteruddannelserne.
De forskellige forslag til AMU-kursuspakker har hver en overskrift og en angivelse af kursuspakkens varighed.

1
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AMU-kursuspakker for godschauffører
Herunder præsenteres en række forslag til AMU-kursuspakker målrettet
godschauffører. Hver af AMU-kursuspakkerne består af 2-4 arbejdsmarkedsuddannelser, og de har en varighed på mellem 3 og 7 dage.
Transport af fødevarer med kølevogn, køreteknik m.m. – varighed:
3 dage
 Sikker adfærd – nul arbejdsulykker – 1 dag (42851)
 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører – 1 dag (40065)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)

Uheldsforebyggelse, køreteknik og kundeservice – varighed: 5 dage
 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører – 1 dag (40065)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
 Kundeservice – 3 dag (45261)

Energirigtig kørsel og kundeservice – varighed: 5 dage
 Energirigtig kørsel – 3 dage (45080)
 Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner – 1 dag (47247)
 Kunde/leverandørforhold for operatører – 1 dag (45363)

Energirigtig kørsel, køreteknik og lastsikring – varighed: 5 dage
 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører – 1 dag (47961)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
 Lastsikring og stuvning af gods – 3 dage (45310)

Køre- og hviletidsregler, energirigtig kørsel og kundeservice – varighed: 5 dage
 Køre- og hviletidsregler – 1 dag (44722)
 Energirigtig kørsel – 3 dage (45080)
 Kunde/leverandørforhold for operatører – 1 dag (45363)

Køreteknik, energiøkonomisk kørsel og konflikthåndtering – varighed: 5 dage
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører – 1 dag (47961)
 Konflikthåndtering – 3 dage (46493)

Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffører m.m. – varighed: 5 dage
 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffører – 3 dage (47745)
 Sikker adfærd – nul arbejdsulykker – 1 dag (42851)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
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Lastsikring, køre- og hviletidsregler samt kundeservice – varighed:
5 dage
 Lastsikring og stuvning af gods – 3 dage (45310)
 Køre- og hviletidsregler – 1 dag (44722)
 Kunde/leverandørforhold for operatører – 1 dag (45363)

Lastsikring, energiøkonomisk kørsel og køreteknik – varighed: 5
dage
 Lastsikring og stuvning af gods – 3 dage (45310)
 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører – 1 dag (47961)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)

Kørsel med modulvogntog, uheldsforebyggelse og køreteknik – varighed: 5 dage
 Kørsel med modulvogntog – 2 dage (40457)
 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører – 1 dag (40065)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
 Sikker adfærd – nul arbejdsulykker – 1 dag (42851)

Transport af fødevarer med kølevogn, køreteknik og kundeservice –
varighed: 5 dage
 Transport af fødevarer med kølevogn – 2 dage (40920)
 Sikker adfærd – nul arbejdsulykker – 1 dag (42851)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
 Kunde/leverandørforhold for operatører – 1 dag (45363)

Transport af fødevarer med kølevogn, natdistribution og transportpapirer – varighed: 5 dage
 Transport af fødevarer med kølevogn – 2 dage (40920)
 Natdistribution for godschauffører i byområder – 2 dage (47677)
 Transportpapirer inden for vejtransport – 1 dag (45079)

Transport af mælk og mejeriprodukter samt køreteknik – varighed:
5 dage
 Transport af mælk og mejeriprodukter – 3 dage (40715)
 Køreteknik – vanskelige trafikale situationer – 2 dage (40459)

Lastsikring, uheldsforebyggelse og kundeservice – varighed: 7 dage
 Lastsikring og stuvning af gods – 3 dage (45310)
 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører – 1 dag (40065)
 Kundeservice – 3 dag (45261)
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AMU-kursuspakker for godschauffører, hvori der indgår
en EU-efteruddannelse
Herunder følger forslag til AMU-kursuspakker, der er sammensat af den 3dages lovpligtige EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del
(47848), og 1-2 andre arbejdsmarkedsuddannelser der er godkendte af Trafik- og Byggestyrelsen til at indgå i den lovpligtige efteruddannelse, så den
samlede lovpligtige efteruddannelse kommer op på kravet om 5 dages efteruddannelse.
På nær en enkelt har alle de foreslåede AMU-kursuspakker en varighed på 5
dages varighed. Den sidste AMU-kursuspakke har en varighed på 6 dage.
EU-efteruddannelse, køreteknik og uheldsforebyggelse – varighed:
5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører – 1 dag (40065)

EU-efteruddannelse og vejen som arbejdsplads – varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Vejen som arbejdsplads – 2 dage (33426-D)

EU-efteruddannelse, køreteknik og uheldsforebyggelse – varighed:
5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører – 1 dag (40065)

EU-efteruddannelse, vejen som arbejdsplads – varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Vejen som arbejdsplads – 2 dage (33426-D)

EU-efteruddannelse, arbejdsulykker og uheldsforebyggelse – varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Sikker adfærd – nul arbejdsulykker – 1 dag (42851)
 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører – 1 dag (40065)

EU-efteruddannelse, køre- og hviletidsregler samt køreteknik –
varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Køre- og hviletidsregler – 1 dag (44722)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
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EU-efteruddannelse og køreteknik – varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Køreteknik – vanskelige trafikale situationer – 2 dage (42903)

EU-efteruddannelse samt transport af fødevarer med kølevogn –
varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Transport af fødevarer med kølevogn – 2 dage (40920)

EU-efteruddannelse samt håndtering af mælk og mejeriprodukter
– varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Håndtering af mælk og mejeriprod. under deltransp. – 2 dage (40903)

EU-efteruddannelse samt transport af mælk og mejeriprodukter –
varighed: 6 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Transport af mælk og mejeriprodukter – 3 dage (40715)

2.2 Flyttechauffør
Som det fremgår af den fælles kompetencebeskrivelse 2719 Flytning og
møbeltransport, så varetager flyttechaufførerne flytninger for private, virksomheder og offentlige institutioner.
Chaufførerne skal bl.a. have kompetencer til at udføre følgende arbejdsopgaver:
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emballere og sikre, opbevare, transportere og genplacere flyttegodset efter forudgående planlægning
vurdere flytningens omfang og bistå med beregning af pris
anvende teknisk hjælpeudstyr ved løsningen af opgaverne
udføre transport af flyttegods i lastbiler med over 3,5 tons totalvægt
– med og uden påhængskøretøj – og i varebiler, som typisk har en
tilladt totalvægt op til 3,5 tons
udføre både nationale og internationale transporter.
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Ifølge kompetencebeskrivelsen er der ca. 1.500 chauffører, der udelukkende
beskæftiger sig med flytteopgaver, samt ca. 1.000 chauffører der lejlighedsvis beskæftiger sig med flytteopgaver.2
Der eksisterer kun én arbejdsmarkedsuddannelse, der er specifikt målrettet
flyttechauffører, og det er 47853 EU-Efteruddannelse for flyttechauffører. De
øvrige arbejdsmarkedsuddannelser, der tidligere har været udviklet til flyttechauffører, er blevet nedlagt, da disse ikke blev anvendt.
Hvis der skal være en AMU-kursuspakke, der er specifikt målrettet flyttechaufførernes kompetencer, skal denne pakke derfor indeholde arbejdsmarkedsuddannelsen 47853 EU-Efteruddannelse for flyttechauffører.
Herunder er to forslag til AMU-kursuspakker for flyttechauffører:
EU-Efteruddannelse, energirigtig kørsel og sundhed for flyttegodschauffører – varighed: 10 dage
 47853 EU-Efteruddannelse for flyttechauffører – 5 dage
 45080 Energirigtig kørsel – 3 dage
 44012 Sundhed for godschauffører – 2 dage

EU-Efteruddannelse, lastsikring og køreteknik – varighed: 10 dage
 47853 EU-Efteruddannelse for flyttechauffører – 5 dage
 45310 Lastsikring og stuvning af gods – 3 dage
 45122 Køreteknik – 2 dage

Udover de AMU-kursuspakker, der er foreslået herover, kan flyttechaufførerne have glæde af de AMU-kursuspakker, der er foreslået til godschauffører i afsnit 2.1. Dette gælder såvel AMU-kursuspakker, der ikke indeholder
EU-efteruddannelser, og AMU-kursuspakker hvori der indgår EUefteruddannelser.

2

FKB’en er ikke blevet revideret siden etableringen den 1. januar 2014, og derfor
skal oplysningerne om antallet af flyttechauffører tages med forbehold.
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2.3 Renovationschauffør
Ifølge den fælles kompetencebeskrivelse 2718 Renovation, så varetager renovationschaufførerne opsamling, håndtering, sortering og transport af forskellige affaldstyper.
Chaufførerne skal bl.a. have kompetencer til at udføre følgende arbejdsopgaver:




betjening af forskellige former for hjælpeudstyr til opsamling og
komprimering af affald samt til opsamling af flydende affald
slamsugning og spuling af kloakker og andre anlæg
udførelse af transport af affald i køretøjer, der er specifikt indrettet til
de respektive affaldstyper, og som omfatter køretøjer med over 3,5
tons totalvægt – med og uden påhængskøretøj – og varebiler som
typisk har en tilladt totalvægt op til 3,5 tons.

I det følgende præsenteres forslag til AMU-kursuspakker målrettet renovationschauffører.
Først præsenteres forslag til AMU-kursuspakker, der ikke indeholder EUefteruddannelser, hvorefter der præsenteres AMU-kursuspakker, der indeholder en af EU-efteruddannelserne.
De forskellige forslag til AMU-kursuspakker har hver en overskrift og en angivelse af kursuspakkens varighed.
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AMU-kursuspakker for renovationschauffører
Herunder præsenteres en række forslag til AMU-kursuspakker målrettet renovationschauffører. Hver af AMU-kursuspakkerne består af 2-3 arbejdsmarkedsuddannelser, og de har en varighed på 5 eller 5,1 dag.
Dagrenovation, sikkerhed og kørsel – varighed: 5 dage
 Dagrenovation – sikkerhed – 2 dage (43797)
 Dagrenovation – kørsel – 3 dage (43798)

Dagrenovation, kundekontakt og køreteknik – varighed: 5 dage
 Dagrenovation – sikkerhed – 2 dage (43797)
 Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner – 1 dag (47247)
 Køreteknik – vanskelige trafikale situationer – 2 dage (40459)

Kundeservice, køreteknik og erhvervsaffald – varighed: 5 dage
 Kunde/leverandørforhold for operatører – 1 dag (45363)
 Køreteknik og manøvrering – 2 dage (40460)
 Erhvervsaffald – 2 dage (43967)

Kundeservice, konflikthåndtering og storskrald – varighed: 5 dage
 Kunde/leverandørforhold for operatører – 1 dag (45363)
 Konflikthåndtering – 3 dage (46493)
 Storskrald – 1 dag (43968)

Olie- og kemikalieaffald samt flakkøretøjer – varighed: 5 dage
 Håndtering af olie- og kemikalieaffald – 3 dage (45110)
 Grundlæggende flakkøretøjer – 2 dage (42845)

Olie- og kemikalieaffald og faglig læsning – varighed: 5 dage
 Håndtering af olie- og kemikalieaffald – 3 dage (45110)
 Faglig læsning – 2 dage (47670)

Dagrenovation, køreteknik og arbejdsmiljø – varighed: 5,1 dage
 Køreteknik – ajourføring – 1 dag (42903)
 Affald – fraktioner – 2,1 dag (41947)
 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job – 2 dage (48049)
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AMU-kursuspakker for renovationschauffører, hvori der
indgår en EU-efteruddannelse
Herunder følger forslag til AMU-kursuspakker for renovationschauffører,
hvori der indgår en lovpligtig EU-efteruddannelse.
Tre af AMU-kursuspakkerne er sammensat af den 3-dages lovpligtige
EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del (47848) og 1-2 andre arbejdsmarkedsuddannelser, der er godkendte af Trafik- og Byggestyrelsen til
at indgå i den lovpligtige efteruddannelse, så den samlede lovpligtige efteruddannelse kommer op på kravet om 5 dages efteruddannelse.
Den fjerde AMU-kursuspakke er sammensat af den 5-dages arbejdsmarkedsuddannelse EU-Efteruddannelse for renovationschauffører (47850) samt
to øvrige arbejdsmarkedsuddannelser, der specifikt er rettet mod udvikling
af kompetencer inden for renovation.
De foreslåede AMU-kursuspakker har en varighed på mellem 5 og 10 dage.

EU-efteruddannelse og dagrenovation – varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Dagrenovation – sikkerhed – 2 dage (43797)

EU-efteruddannelse og erhvervsaffald – varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Erhvervsaffald – 2 dage (43967)

EU-efteruddannelse, erhvervsaffald og storskrald – varighed: 6
dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Erhvervsaffald – 2 dage (43967)
 Storskrald – 1 dag (43968)

EU-efteruddannelse og dagrenovation – varighed: 10 dage
 EU-Efteruddannelse for renovationschauffører – 5 dage (47850)
 Dagrenovation – sikkerhed – 2 dage (43797)
 Dagrenovation – kørsel – 3 dage (43798)

Udover de AMU-kursuspakker, der er foreslået herover, kan renovationschaufførerne have glæde af de AMU-kursuspakker, der er foreslået til godschauffører i afsnit 2.1.
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2.4 Tankbilchauffør
Som det fremgår af den fælles kompetencebeskrivelse 2225 Tanktransport,
så varetager tankbilchaufførerne transport af forskellige former for gods i
tankkøretøjer.
Chaufførerne skal bl.a. have kompetencer til at udføre følgende arbejdsopgaver:













ordremodtagelser
egenkontrol og/eller kemisk analyse af de tankede produkter
læsning og losning
ruteplanlægning
kundebetjening
sikkerhedskontrol af materiel og udstyr på tankkøretøjer
håndtere transportdokumenter
medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø
transport af f.eks. olie, flydende kemikalier, mejeriprodukter, foderstoffer og affald i tankbiler
betjening af tankrensningsanlæg
rengøring og hygiejnekontrol af materiel og udstyr m.m.
nationale og internationale transporter.

I det følgende præsenteres forslag til AMU-kursuspakker målrettet tankbilchauffører.
Først præsenteres forslag til AMU-kursuspakker, der ikke indeholder EUefteruddannelser, hvorefter der præsenteres AMU-kursuspakker, der indeholder en af EU-efteruddannelserne
De forskellige forslag til AMU-kursuspakker har hver en overskrift og en angivelse af kursuspakkens varighed.
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AMU-kursuspakker for tankbilchauffører
Herunder præsenteres en række forslag til AMU-kursuspakker målrettet
tankbilchauffører. Hver af AMU-kursuspakkerne består af 3-6 arbejdsmarkedsuddannelser og har en varighed på mellem 5 og 7 dage.
Tanktransport, uheldsbekæmpelse og ergonomi – varighed: 5 dage
 Tanktransport – adfærd ved aflæsning – 1 dag (44629)
 Tank – forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse – 2 dage (46903)
 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job – 2 dage (40392)

Tanktransport, uheldsbekæmpelse og køreteknik – varighed: 5 dage
 Køreteknik – ajourføring – 1 dag (42903)
 Tank – forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse – 2 dage (46903)
 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job – 2 dage (48049)

Tanktransport, uheldsbekæmpelse, køreteknik mm. – varighed: 5
dage
 Tank – forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse – 2 dage (46903)
 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører – 1 dag (40065)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
 Modulvogntog sammenkobling og regler – 1 dag (48183)

Tanktransport, uheldsbekæmpelse, køreteknik mm. – varighed: 7
dage
 Tanktransport – adfærd ved aflæsning – 1 dag (44629)
 Tank – forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse – 2 dage (46903)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
 Kunde/leverandørforhold for operatører – 1 dag (45363)
 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører – 1 dag (40065)
 Køre- og hviletidsregler – 1 dag (44722)

AMU-kursuspakker for tankbilchauffører, hvori der indgår en EU-efteruddannelse
Herunder præsenteres fem forslag til AMU-kursuspakker for tankbilchauffører, hvori der indgår en lovpligtig EU-efteruddannelse.
To af AMU-kursuspakkerne er sammensat af den 3-dages lovpligtige
EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del (47848) og 1-2 andre arbejdsmarkedsuddannelser, der er godkendte af Trafik- og Byggestyrelsen til
at indgå i den lovpligtige efteruddannelse, så den samlede lovpligtige efteruddannelse kommer op på kravet om 5 dages efteruddannelse.
18
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De sidste tre AMU-kursuspakker er sammensat af den 5-dages arbejdsmarkedsuddannelse EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører (47851)
samt 2-3 øvrige arbejdsmarkedsuddannelser, der specifikt er rettet mod udvikling af kompetencer inden for transport med tankbil. Disse tre AMUkursuspakker har alle en varighed på 10 dage.

EU-efteruddannelse, tanktransport og køreteknik – varighed: 5
dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Tanktransport – adfærd ved aflæsning – 1 dag (44629)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)

EU-efteruddannelse, tanktransport – uheldsbekæmpelse – varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Tank – forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse – 2 dage (46903)

EU-efteruddannelse, tanktransport, uheldsbekæmpelse, arbejdsmiljø og køreteknik – varighed: 10 dage
 EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører – 5 dage (47851)
 Tank – forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse – 2 dage (46903)
 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job – 2 dage (48049)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)

EU-efteruddannelse, uheldsbekæmpelse og transport af mejeriprodukter – varighed: 10 dage
 EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører – 5 dage (47851)
 Tank – forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse – 2 dage (46903)
 Transport af mælk og mejeriprodukter – 3 dage (40715)

EU-efteruddannelse samt håndtering og transport af mejeriprodukter – varighed: 10 dage
 EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører – 5 dage (47851)
 Håndtering af mælk og mejeriprod. under deltransp. – 2 dage (40903)
 Transport af mælk og mejeriprodukter – 3 dage (40715)

Udover de AMU-kursuspakker, der er foreslået herover, kan tankbilchaufførerne have glæde af de AMU-kursuspakker, der er foreslået til godschauffører i afsnit 2.1.
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2.5 Særtransportchauffør
Som det fremgår af den fælles kompetencebeskrivelse 2227 Særtransport,
så varetager særtransportchaufførerne transport af forskellige former for
udeleligt gods, der medfører overskridelse af én eller flere af bestemmelserne i bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og
akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen).
Chaufførerne skal bl.a. have kompetencer til at udføre følgende arbejdsopgaver:





sikre sig, at det er den korrekte type tilladelse, der er udstedt fra politiet til en specifik transport
yde den nødvendige indsats, hvis der sker uheld i forbindelse med
transporten
forholde sig aktivt til at mindske arbejds- og belastningsskader, og
styrke egen sundhed på baggrund af sin viden om ergonomi
varetage særtransport af bl.a. vindmøller, både, større maskiner,
togstammer, entreprenørmaskiner, affalds- og kornsiloer, brosektioner.

I det følgende præsenteres forslag til AMU-kursuspakker målrettet særtransportchauffører.
Først præsenteres forslag til AMU-kursuspakker, der ikke indeholder EUefteruddannelser, hvorefter der præsenteres AMU-kursuspakker, der indeholder en af EU-efteruddannelserne.
De forskellige forslag til AMU-kursuspakker har hver en overskrift og en angivelse af kursuspakkens varighed.
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AMU-kursuspakker for særtransportchauffører
Herunder præsenteres en række forslag til AMU-kursuspakker målrettet
særtransportchauffører. Hver af AMU-kursuspakkerne består af 2-4 arbejdsmarkedsuddannelser, og de har en varighed på mellem 5 og 10 dage.
Suppleringskursus færdselsregulering særtransport og køreteknik
– varighed: 5 dage
 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport – 2 dage (48147)
 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner – 3 dage (45126)

Blokvognskørsel, energirigtig kørsel og sundhed – varighed: 10
dage
 Blokvognskørsel – 5 dage (45111)
 Energirigtig kørsel – 3 dage (45080)
 Sundhed for godschauffører – 2 dage (44012)

Blokvognskørsel og færdselsregulering – varighed: 10 dage
 Blokvognskørsel – 5 dage (45111)
 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport – 5 dage (47865)

Færdselsregulering særtransport, arbejdsulykker og kundeservice
– varighed: 10 dage
 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport – 5 dage (47865)
 Transportpapirer inden for vejtransport – 1 dag (45079)
 Sikker adfærd – nul arbejdsulykker – 1 dag (42851)
 Kundeservice – 3 dage (45261)

AMU-kursuspakker for særtransport, hvori der indgår en
EU-efteruddannelse
Herunder følger fem forslag til AMU-kursuspakker, hvori der indgår en lovpligtig EU-efteruddannelse.
Fire af de foreslåede AMU-kursuspakker er sammensat af den 3-dages lovpligtige EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del (47848) og én
anden arbejdsmarkedsuddannelse, der er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at indgå i den lovpligtige efteruddannelse, så den samlede lovpligtige efteruddannelse kommer op på kravet om 5 dages efteruddannelse.
Den femte AMU-kursuspakke er sammensat af arbejdsmarkedsuddannelsen
EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører (48002), der er af 5 dages varighed, samt 2-3 andre arbejdsmarkedsuddannelser.
Varigheden på de foreslåede AMU-kursuspakker er på mellem 5 og 10 dage.
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EU-efteruddannelse og suppleringskursus færdselsregulering – varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport – 2 dage (48147)

EU-efteruddannelse, blokvognskørsel – varighed: 8 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Blokvognskørsel – 5 dage (45111)

EU-efteruddannelse, særtransport - færdselsregulering – varighed:
8 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Færdselsregul. i forbindelse med særtransport – 5 dage (47865)

EU-efteruddannelse, blokvognskørsel og sundhed – varighed: 10
dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Blokvognskørsel – 5 dage (45111)
 Sundhed for godschauffører – 2 dage (44012)

EU-efteruddannelse, transportpapirer, arbejdsulykker og kundeservice – varighed: 10 dage
 EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører – 5 dage (48002)
 Transportpapirer inden for vejtransport – 1 dag (45079)
 Sikker adfærd – nul arbejdsulykker – 1 dag (42851)
 Kundeservice – 3 dage (45261)

Udover de AMU-kursuspakker, der er foreslået herover, kan særtransportchaufførerne have glæde af de AMU-kursuspakker, der er foreslået til godschauffører i afsnit 2.1.

2.6 Dyretransportchauffør
Som det fremgår af den fælles kompetencebeskrivelse 2226 Transport af levende dyr, så varetager dyretransportchaufførerne transport af forskellige
levende hvirveldyr i dertil indrettede og godkendte køretøjer.
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Chaufførerne skal bl.a. have kompetencer til at udføre følgende arbejdsopgaver:






korrekt håndtering af dyrene efter gældende regler, både ved afhentning, under selve transporten og ved aflæsning
yde den nødvendige indsats, hvis der sker uheld, eller hvis dyr bliver
syge før eller under transporten
bidrage til hindring af smitte af sygdomme til både dyr og mennesker, f.eks. ved at rengøre fodbeklædning samt rengøre og desinficere køretøj og udstyr m.m.
varetage transport af bl.a. kvæg, svin, heste, fjerkræ, fisk og vilde
dyr i dertil indrettede køretøjer.

Ifølge kompetencebeskrivelsen er der beskæftiget ca. 5.000 chauffører inden for jobområdet.3
I det følgende præsenteres forslag til AMU-kursuspakker målrettet dyretransportchauffører.
Først præsenteres forslag til AMU-kursuspakker, der ikke indeholder EUefteruddannelser, hvorefter der præsenteres AMU-kursuspakker, der indeholder en af EU-efteruddannelserne.
De forskellige forslag til AMU-kursuspakker har hver en overskrift og en angivelse af kursuspakkens varighed.

3

FKB’en er senest revideret den 2. juni 2009, og derfor skal oplysningerne om antallet af dyretransportchauffører tages med forbehold.
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AMU-kursuspakker for dyretransportchauffører
Herunder præsenteres en række forslag til AMU-kursuspakker målrettet dyretransportchauffører. Hver af AMU-kursuspakkerne består af 3-4 arbejdsmarkedsuddannelser, og de har alle en varighed på 5 dage.
Dyretransport, køreteknik og arbejdsulykker – varighed: 5 dage
 Dyretransport – håndtering på samlesteder – 3 dage (45867)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)
 Sikker adfærd – nul arbejdsulykker – 1 dag (42851)

Dyretransport og kompetencebevis – varighed: 5 dage
 Dyretransport – håndtering på samlesteder – 3 dage (45867)
 Dyretransport – kompetencebevis – 2 dage (45868)

Dyretransport, ergonomi og kundeservice – varighed: 5 dage
 Ajourføring for dyretransportchauffører – 2 dage (48182)
 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job – 2 dage (40392)
 Kunde/leverandørforhold for operatører – 1 dag (45363)

Dyretransport – kompetencebevis og kundeservice – varighed: 5
dage
 Dyretransport – kompetencebevis – 2 dage (45868)
 Kundeservice – 3 dage (45261)

AMU-kursuspakker for dyretransportchauffører, hvor der
indgår en EU-efteruddannelse
Herunder følger tre forslag til AMU-kursuspakker for dyretransportchauffører, hvori der indgår en lovpligtig EU-efteruddannelse.
De to første forslag til AMU-kursuspakker er sammensat af den 3-dages lovpligtige EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del (47848) og 1-2
andre arbejdsmarkedsuddannelser, der er godkendte af Trafik- og Byggestyrelsen til at indgå i den lovpligtige efteruddannelse, så den samlede lovpligtige efteruddannelse kommer op på kravet om 5 dages efteruddannelse.
Det tredje forslag er sammensat af den 5-dages arbejdsmarkedsuddannelse
EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører (47852) og to andre arbejdsmarkedsuddannelser, der er specifikt målrettet særgodstransportchauffører.
De foreslåede AMU-kursuspakker har en varighed på mellem 5 og 10 dage.
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EU-efteruddannelse og dyretransport – varighed: 5 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Dyretransport – kompetencebevis – 2 dage (45868)

EU-efteruddannelse og dyretransport – varighed: 7 dage
 EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del – 3 dage (47848)
 Dyretransport – håndtering på samlesteder – 3 dage (45867)
 Køreteknik ajourføring – 1 dag (42903)

EU-efteruddannelse og dyretransport – varighed: 10 dage
 EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører – 5 dage (47852)
 Dyretransport – håndtering på samlesteder – 3 dage (45867)
 Dyretransport – kompetencebevis – 2 dage (45868)

Udover de AMU-kursuspakker, der er foreslået herover, kan dyretransportchaufførerne have glæde af de AMU-kursuspakker, der er foreslået til godschauffører i afsnit 2.1.
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3. Synliggørelse af AMUkursuspakkerne
I dette kapitel præsenteres forslag til, hvordan AMU-kursuspakkerne målrettet chauffører inden for vejgodstransport kan synliggøres.
Der er i kapitlet fokus på, hvordan AMU-kursuspakkerne kan synliggøres på
amukurs.dk, da det er denne platform, Transporterhvervets Uddannelser
bruger til synliggørelse af arbejdsmarkedsuddannelserne.
Det er centralt, at vejgodschauffører, og de virksomheder de kommer fra,
har let ved at finde frem til relevante arbejdsmarkedsuddannelser og AMUkursuspakker. Derfor foreslås det her, at strukturen for præsentation af arbejdsmarkedsuddannelserne på amukurs.dk ændres.
Forslaget indeholder en opbygning af en struktur efter følgende retningslinjer:


Arbejdsmarkedsuddannelser
o Alle arbejdsmarkedsuddannelser, der er tilkoblet de fælleskompetencebeskrivelser, og som relaterer sig til vejgodstransport, tematiseres under f.eks. følgende overskrifter: køreteknik og uheldsforebyggelse, energirigtig kørsel, kundeservice, køre- og hviletidsregler samt EU-Efteruddannelse, jf. afsnit 3.1



AMU-kursuspakker
o AMU-kursuspakker, der relaterer sig til de forskellige grupper
af chauffører inden for vejgodstransport, præsenteres, jf. kapitel 2.



6 ugers jobrettet uddannelse for ledige – vejledende uddannelsesforløb (fra 1. marts 2017)
o De tre jobrettede uddannelser for ledige inden for vejgodstransport præsenteres her.

Se den skematiske struktur for synliggørelse af arbejdsmarkedsuddannelser
på næste side.
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Skematisk struktur for synliggørelse af arbejdsmarkedsuddannelser inden for vejgodstransport på amukurs.dk

Vejgodstransport

Arbejdsmarkedsuddannelser

Køreteknik og uheldsforebyggelse
Energirigtig kørsel
Kundeservice
Køre- og hviletidsregler
EU-efteruddannelser
Etc.

AMU-kursuspakker
Varighed 5-10 dage

Godschauffør
Flyttechauffør
Renovationschauffør
Tankbilchauffør
Særtransportchauffør
Dyretransportchauffør

6 ugers jobrettet
uddannelse for ledige – vejledende
uddannelsesforløb

Ny i Vejgodstransport
Varighed: 30 dage
Godstransport med lastbil
– 30 dage (47854)
Vogntog, lovpligtig efteruddannelse og ADR
Varighed: 30 dage
Etc.

Se en uddybning af den skematiske oversigt i afsnit 3.1, 3.2 og 3.3.

27

AMU-kursuspakker målrettet jobprofiler inden for vejgodstransport

3.1 Arbejdsmarkedsuddannelser målrettet
chauffører inden for vejgodstransport
Det anbefales, at alle de arbejdsmarkedsuddannelser, der er tilkoblet følgende fælles kompetencebeskrivelser præsenteres på amukurs.dk:








FKB
FKB
FKB
FKB
FKB
FKB
FKB

2728
2224
2719
2718
2225
2226
2227

Grundkompetence chauffør gods
Vejgodstransport
Flytning og møbeltransport
Renovation
Tanktransport
Transport af levende dyr
Særtransport

Dette bør gøres således, at arbejdsmarkedsuddannelserne præsenteres under tematiserede overskrifter. Overskrifterne skal bidrage til at gøre det mere overskueligt for chauffører og virksomheder at finde frem til relevante arbejdsmarkedsuddannelser.
Forslag til tematiserede overskrifter kunne være følgende:
















Erhvervelse af førerbevis og grundlæggende kvalifikationsbevis
EU-efteruddannelser
Køreteknik og uheldsforebyggelse
Energirigtig kørsel
Køre- og hviletidsregler
Ergonomi og sundhed
Farligt gods
Temperaturfølsomt gods
Kørsel med affald
Tankbiltransport
Særtransport
Transport af levende dyr
Flygtninge og indvandrere
Dansk, regning og fremmedsprog
Øvrige arbejdsmarkedsuddannelser

Se i bilag 1 et forslag til, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser der relaterer sig
til den ovenstående tematisering.
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3.2 AMU-kursuspakker for chauffører inden for
vejgodstransport
Der er i denne analyse blevet arbejdet med udvikling af AMU-kursuspakker
målrettet forskellige grupper af chauffører inden for vejgodstransport.
Det anbefales, at AMU-kursuspakkerne synliggøres på amukurs.dk i følgende struktur:
AMU-kursuspakker for chauffører inden for vejgodstransport


Godschauffør
o AMU-kursuspakker
o AMU-kursuspakker, der indeholder en EU-efteruddannelse



Flyttechauffør
o Ingen opdeling af AMU-kursuspakker her, da der kun er kursuspakker, der indeholder en EU-efteruddannelse



Renovationschauffør
o AMU-kursuspakker
o AMU-kursuspakker, der indeholder en EU-efteruddannelse



Tankbilchauffør
o AMU-kursuspakker
o AMU-kursuspakker, der indeholder en EU-efteruddannelse



Særtransportchauffør
o AMU-kursuspakker
o AMU-kursuspakker, der indeholder en EU-efteruddannelse



Dyretransportchauffør
o AMU-kursuspakker
o AMU-kursuspakker, der indeholder en EU-efteruddannelse

Forslagene til AMU-kursuspakker fremgår af Kapitel 2. AMU-kursuspakker
for chauffører inden for vejgodstransport.
Det er vigtigt, at det ved præsentation af AMU-kursuspakkerne på
amukurs.dk tydeligt fremgår, at kursuspakkerne blot er eksempler på mulige kursuspakker.
Ved præsentation af AMU-kursuspakker, hvori der indgår
EU-efteruddannelser, er det vigtigt, at der står en indledende tekst med link
til Trafik- og Byggestyrelsens website, hvor det fremgår, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, der kan kombineres med den 3-dages EU-Efteruddannelse
for godschauffører – oblig. del (47848).
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3.3 6 ugers jobrettet uddannelse for
vejgodschauffører
Transporterhvervets Uddannelser har udviklet forslag til vejledende uddannelsesforløb for jobrettet uddannelse inden for vejgodstransportområdet.
Forslagene er afleveret til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(STAR), og det forventes, at de jobrettede uddannelser vil blive godkendt
med virkning fra den 1. marts 2017.
Når de jobrettede uddannelser er endeligt godkendt af STAR, kan uddannelserne præsenteres på amukurs.dk under overskriften ”6 ugers jobrettede
uddannelser for vejgodschauffører”.
Transporterhvervets Uddannelser har udarbejdet tre forslag til jobrettede
uddannelser inden for vejgodstransport. Forslagene præsenteres herunder.
Ny i vejgodstransport – varighed: 30 dage
Deltageren kan arbejde som ufaglært chauffør og får mulighed for at erhverve kørekort til lastbil over 3.500 kg (kategori C) samt CUB bevis.
Det vejledende uddannelsesforløb består af følgende arbejdsmarkedsuddannelse:


47854 Godstransport med lastbil (30 dage)

Vogntog, lovpligtig efteruddannelse og ADR – varighed 30 dage
Giver ufaglærte chauffører, der allerede er i besiddelse af gyldigt kørekort til
lastbil (kørekort kategori C), mulighed for at køre lastbil med påhængskøretøj kategori C/E, samt erhverve CUB bevis og ADR certifikat.
Det vejledende uddannelsesforløb består af følgende arbejdsmarkedsuddannelser:
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45114
47848
44722
45079
47136
46905

Kørsel med vogntog, kategori C/E (20 dage)
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del (3 dage)
Køre- og hviletidsregler (1 dag)
Transportpapirer inden for vejtransport (1 dag)
Vejen som arbejdsplads – Certifikat (2 dage)
ADR Grundkursus – Vejtransp. af farl. gods i emb. (3 dage)
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Lastbilmonterede kraner D og E certifikat samt lovpligtig efteruddannelse – varighed 30 dage
Deltageren kan håndtere lastbilmonterede kraner til certifikat D og E og får
CUB bevis.
Det vejledende uddannelsesforløb består af følgende arbejdsmarkedsuddannelser:
47478
47479
47848
44722
40065
42903
42845

Lastbilmonteret kran, certifikat D (10 dage)
Lastbilmonteret kran, certifikat E (10 dage)
EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig. del (3 dage)
Køre- og hviletidsregler (1 dag)
Uheldforebyggelse for erhvervschauffører (1 dag)
Køreteknik ajourføring (1 dag)
Grundlæggende flakkøretøjer (2 dage)
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4. Bilag: Tematiseret oversigt over
arbejdsmarkedsuddannelser
Herunder er en præsentation af alle de arbejdsmarkedsuddannelser, der er
tilkoblet følgende fælles kompetencebeskrivelser, der relaterer sig til vejgodstransport, 2728 Grundkompetence chauffør gods, 2224 Vejgodstransport, 2719 Flytning og møbeltransport, 2718 Renovation, 2225 Tanktransport, 2226 Transport af levende dyr og 2227 Særtransport.
Listen over arbejdsmarkedsuddannelser er opdelt i en række forskellige temaer.

Erhvervelse af førerbevis og grundlæggende kvalifikationsbevis
AMU nr.
45114
47854
47855
47856
47857
47861
47467

Titel
Varighed
Kørsel med vogntog, kategori C/E
20
Godstransport med lastbil
30
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
20
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil
40
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
50
Vejgodstransport for buschauffører
15
Udvidelse af GK for buschauffører
5

EU-efteruddannelser
AMU nr.
47848
47849
47850
47851
47852
47853
48002
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Titel
EU-Efteruddannelse
EU-Efteruddannelse
EU-Efteruddannelse
EU-Efteruddannelse
EU-Efteruddannelse
EU-Efteruddannelse
EU-Efteruddannelse

for
for
for
for
for
for
for

godschauffører - oblig. del
godschauffører
renovationschauffører
tanktransportchauffører
dyretransportchauffører
flyttechauffører
sværgodschauffører

Varighed
3
5
5
5
5
5
5
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Køreteknik og uheldsforebyggelse
AMU nr.
40459
40460
42903
43962
45122
45126
40065
40457
43959
45079
45082
45083
45259
45310
47120
47121
47677
47745
48183
31863-D

Titel
Køreteknik - vanskelige trafikale situationer
Køreteknik og manøvrering
Køreteknik ajourføring
Køreteknik og ny teknologi
Køreteknik
Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner
Uheldforebyggelse for erhvervschauffører
Kørsel med modulvogntog
International godstransport
Transportpapirer inden for vejtransport
Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Lastsikring og stuvning af gods
Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator
Defensiv kørsel og manøv. m. high fidelity simul.
Natdistribution for godschauffører i byområder
Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffør
Modulvogntog sammenkobling og regler
Kørsel med sættevogn

Varighed
2
2
1
2
2
3
1
2
5
1
3
3
1
3
1
1
2
3
1
5

Energirigtig kørsel
AMU nr.
45080
45115
47961
47122

Titel
Energirigtig kørsel
Energirigtig kørsel, kategori B
Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator

Varighed
3
3
1
1

Køre- og hviletidsregler
AMU nr.
44722
45075

Titel
Køre- og hviletidsregler
Brug af diagramark og kontrolapparat

Varighed
1
1

Ergonomi og sundhed
AMU nr.
40392
45107
42730
44012
42851
48049
48050

Titel
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Sundhed, sikkerhed, service og logistik
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Sundhed for godschauffører
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

Varighed
2
3
0,4
2
1
2
2
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Farligt gods
AMU nr.
46905
46913
47694
47695
47696
47700
47701
47702
47703
47704
47705
47706
47707
47708
47709
47714
47716
47717
47718

Titel
Varighed
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
3
ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank
6
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
3,6
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 +
4,2
7
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
5,4
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7
3,6
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
4,7
ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 7+Tank
5,4
ADR Specialiseringskursus - Klasse 1
1,3
ADR Specialiseringskursus - Klasse 7
1,3
ADR Specialiseringskursus - Tank
1,9
ADR Repetition - Grundkursus
1,7
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
2,3
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1+Klasse 7
2,9
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7
2,3
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
2,7
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
3,3
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Kl.1 + Kl.7
3,8
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 7
3,3

Temperaturfølsomt gods
AMU nr.
40715
40903
40920
43960

Titel
Transport af mælk og mejeriprodukter
Håndtering af mælk og mejeriprod. under deltransp.
Transport af fødevarer med kølevogn
Transport af temperaturfølsomt gods

Varighed
3
2
2
5

Kørsel med affald
AMU nr.
41947
42845
43797
43798
43967
43968
43969
45110
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Titel
Affald - fraktioner
Grundlæggende flakkøretøjer
Dagrenovation - sikkerhed
Dagrenovation - kørsel
Erhvervsaffald
Storskrald
Klinisk risikoaffald
Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Varighed
2,1
2
2
3
2
1
2
3
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Tankbiltransport
AMU nr.
46903
44629

Titel
Varighed
Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse
2
Tanktransport - adfærd ved aflæsning
1

Særtransport
AMU nr.
45111
48147
47865

Titel
Blokvognskørsel
Suppleringskursus færdselsregulering særtransport
Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Varighed
5
2
5

Transport af levende dyr
AMU nr.
45867
45868
48182

Titel
Dyretransport - håndtering på samlesteder
Dyretransport - kompetencebevis
Ajourføring for dyretransportchauffører

Varighed
3
2
2

Flygtninge og indvandrere
AMU nr.
40137
40532
40533
40534
40535
43343
45545
45567
45569
45571
45572
45573
45574

Titel
Varighed
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
10
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
3
Introduktion til et brancheområde (F/I)
40
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
40
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
3
Praktik for F/I
48
Dansk som andetsprog for F/I, basis
40
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
40
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
40
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
10
Dansk som andetsprog for F/I, basis
40
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
40
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
40
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Dansk, regning og fremmedsprog
AMU nr.
45511
45536
47668
47669
47670
47671
44978
44979
45215
45347

Titel
Faglig læsning
Faglig skrivning
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik

Varighed
2
3
2
3
2
3
5
5
2
3

Øvrige arbejdsmarkedsuddannelser
AMU nr.
40041
40503
45261
45362
45363
45371
45917
46493
48012
48013
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Titel
Den personlige uddannelses- og jobplan
Praktikvejlederens kommunikation med
elev/lærling
Kundeservice
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Kunde/leverandørforhold for operatører
Kvalitetsstyring i virksomheden
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Konflikthåndtering
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret

Varighed
2
2
3
5
1
3
1
3
2
2

